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Ben 10

Disc Jock-e – Odlotowy Muzodysk

Latająca Dyskopiłka

Państwa-Miasta

Mayka – Taśma do Klocków

Cut it Out! Magia Wycinania

3D Magic – Fabryka 3D

Stacyjkowo

Piłka Zmyłka Seria 2 / Słomkołaki

Happy Bubble / Frutti Bubble

Disney Tatuaże / Magic Tattoos

Slimy Kreacje / Magiczne Jajko 

/ Marvel Universe  

Misie Episie S3

Misie Episie S2

Aqualandia – Ocean Przyjaźni

Filly Royale

Serial�emitowany�w
i�telewizji�naziemnej

*�W�ciągu�3�pierwszych�miesięcy�w�Polsce�sprzedaż�wyniosła�
aż�50�tysięcy�Omnitrixów�i�prawie�500�tysięcy�figurek!
Dotychczas�sprzedano�na�świecie�100�milionów�zabawek�Ben�10.
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EVENTY�BEN10�W�POLSCE

GADŻETY!
aZAWIESZKI
aPŁYTY�DVD
aDŁUGOPISY

REKLAMA�W�KINIE
POS�–�BEN�10�W�SKLEPACH

Sherlock�Gnom�
od�13.03

Traktorek�Florek
od�23.03

Wielka�Wyprawa�
Oskara�
od�20.04

nowe figurki

URATUJ�ŚWIAT�Z�BENEM�TENNYSONEM�
I�JEGO�KOSMICZNYMI�PRZYJACIÓŁMI!

Remake�popularnej�serii�okazał�się�strzałem�w�dziesiątkę!
*Ben�10�to�najlepiej�sprzedająca�się�linia�chłopięca�ostatnich�lat!

Ben�10�jest�jednym�z�najlepiej�promowanych�brandów:

Ogromne�nakłady�na�promocję�serialu�i�teleturnieju�Ben�10�Wyzwanie!
Największe�nakłady�EPEE�na�reklamę�w�2017�i�2018�roku�–�najwyższy�budżet�od�lat!
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Ben 10 – 
Mini Figurka 
– saszetka

PBT76715 

4+ 24 10,5 x 14 x 3,5

123

–

Mini figurka przedstawiająca 1 z 13 bohaterów serialu Ben 10.
Ekspozycja saszetek w displayu i na clipstripie.

Zawartość opakowania:
a1 figurka bohatera serialu
a1 ulotka kolekcjonerska

W asortymencie: Ben, Inferno, Czteroręki,  Kulopłot, 
Diamentogłowy, Szybcior, Hex oraz Upgrade.

Zawartość opakowania:
a1 figurka bohatera serialu

W asortymencie: Ben z Szarą Materią, Inferno, Diamentogłowy, 
Czteroręki, Kulopłot, Szybcior, Hex oraz Para Buch.

Ben 10 – 
Figurka Deluxe 15 cm 
ze światłem 
i dźwiękiem, 3 ass.

PBT76600

4+ 8 19 x 27,9 x 7,2

123

3 x LR44

Każda z figurek wydaje unikalne dźwięki, wypowiada przypisane 
sobie teksty w języku angielskim i świeci. Naciśnij guzik  – 
początkowo zaświeci sam dysk Omnitrixa, a z każdym kolejnym 
razem światło zacznie rozchodzić się po całej figurce. 

Zawartość opakowania: 
a1 figurka bohatera serialu 

W asortymencie: Inferno, Czteroręki i Diamentogłowy.

Ben 10 – 
Mini Figurka 
– blister 13 ass.

PBT76760

4+ 24 10 x 15,1 x 3,5

123

–

Ben 10 – 
Figurka podstawowa 
13 cm, 13 ass.

PBT76100

4+ 18 19 x 22,9 x 6,1

123

–

Zobacz reklamę

Ben 10 – Omnitrix – 
Omni Transform 
z 2 figurkami 
akcyjnymi, 3 ass.

PBT76790

4+ 12 17,7 x 25,2 x 6,5

123

–

Poczuj się jak Ben 10! Zdobądź Omnitrixa – swoje małe centrum 
dowodzenia kosmitami – i uratuj świat! Omnitrix Omni Transform 
z wyrzutnią dysków dokonuje transformacji dysku w figurkę 
na Twoich oczach!

W asortymencie: Inferno + Szybcior, Czteroręki + Dzikie Pnącze 
oraz Diamentogłowy + Kulopłot

Zawartość opakowania: 
a1 zegarek Omnitrix z wyrzutnią 
a2 figurki akcyjne złożone w dysk

Teraz 5 zupełnie nowych figurek:

Dzikie Pnącze, Dr Animo, Turbin Wodny, Upgrade oraz Mucha.

Teraz 5 zupełnie nowych figurek:

Dzikie Pnącze, Mucha, Szara Materia, Turbin Wodny oraz Vilgax.

26 cm22 cm

23
,5

 cm
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Zobacz reklamę

CZTERORĘKI DIAMENTO-
GŁOWY

DZIKIE
PNĄCZE

KULOPŁOT

FIGURKI AKCYJNE 
DOSTĘPNE 
W ZESTAWACH: +

INFERNO SZYBCIOR

+ +
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123
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123
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Ben 10 – 
Zostań bohaterem,
2 ass.

PBT76975

4+ 3 28 x 30,2 x 10,2

123

–

Fantastyczna zabawa z zestawem tematycznym! Teraz możesz poczuć 
się jak Ben 10! Zmień się w jednego ze swoich ulubionych kosmitów – 
Inferno lub Diamentogłowego i udaj się na misję ratowania świata!

Zawartość opakowania: 
a1 maska
a1 rękawica 

Ben 10 – 
„Gruchot” – 
Zestaw Deluxe

PBT77671

4+ 2 43 x 32,8 x 18

123

–

Zobacz reklamę

Wybierz się na kosmiczną przygodę 
Gruchotem – serialowym kamperem 
wyposażonym w najnowszą technologię!

Zawartość opakowania:
a1 samochód z akcesoriami
aarkusz z naklejkami
ainstrukcja

PO�ROZŁOŻENIU�
AŻ�3�POZIOMY�
DO�ZABAWY!
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Omnitrix oferuje ponad 40 różnych cytatów z serialu oraz innych 
kosmicznych efektów dźwiękowych.

Zawartość opakowania:
a1 Omnitrix ze światłem i dźwiękiem

Ben 10 – 
Omnitrix

PBT76900

4+ 8 19 x 22,9 x 6,3

123

3 x LR44

Omnitrix Deluxe to ponad 100 różnych cytatów z serialu! 
Aktywuj Omnitrix Deluxe ruchem ręki, a usłyszysz kosmiczne dźwięki.

Zawartość opakowania:
a1 Omnitrix Deluxe ze światłem i dźwiękiem

Ben 10 – 
Omnitrix Deluxe

PBT76931

4+ 6 19,2 x 30,5 x 7,7

123

2 x AAA

Zobacz reklamę

POCZUJ�SIĘ�JAK�BEN�10!�ZDOBĄDŹ�OMNITRIXA�–�
SWOJE�MAŁE�CENTRUM�DOWODZENIA�KOSMITAMI�I�URATUJ�ŚWIAT!�

OMNITRIX�MÓWI�W�JĘZYKU�POLSKIM!�NAGRANE�GŁOSY�SĄ�ORYGINALNYMI�GŁOSAMI�Z�SERIALU!

Czas na
Szybciora

Kulopłot...
Nadlatuję!

Potrzebny jest
     tylko Upgrade
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Latająca Dyskopiłka 
V3 Flash – 
LED, 2 ass.

EP03053

5+ 6

123

niewy-
mienne22 x 27 x 5,5

Specjalna edycja Latającej Dyskopiłki V3 
z wykorzystaniem technologii LED! 

Uderz w środek Dyskopiłki, a jej panele boczne 
zaczną migotać! Baw się w dzień  
i w nocy, w wodzie czy na podwórku!

W asortymencie 2 kolory.

ŁAP�MUZYKĘ�W�LOCIE!�HIT�LATA�2018!

Innowacyjny�produkt�od�Tucker�Toys�–�licznie�nagradzanego�
producenta�zabawek�z�USA,�stawiającego�na�zdrowy�tryb�życia�najmłodszych!�

To�frisbee�na�miarę�XXI�wieku!�

Disc Jock-e dzięki bezprzewodowemu głośnikowi 
będzie Twoim DJ-em podczas wakacji! 

Synchronizuj muzykę przez smartfona, tablet 
lub komputer!
Rzucaj, łap i puszczaj muzykę! 
Wyprodukowany z wytrzymałego tworzywa 
z GŁOŚNIKIEM ODPORNYM NA PIACH I WODĘ!

W asortymencie 2 kolory!

ZMIEŃ�DYSK�W�PIŁKĘ�I�GRAJ!�TERAZ�NOWE�SERIE�I�WZORY
Latająca�Dyskopiłka�–�licznie�nagradzana�zabawka�w�kategorii�outdoor!

Najbardziej�pożądany�głośnik�outdoor�i�wspaniała�zabawka�sportowa�w�jednym!

OGROMNA�KAMPANIA�MARKETINGOWA�SKIEROWANA�DO�DZIECI�ORAZ�NASTOLATKÓW!

REKLAMA�W�KINACH�
PRZY�NAJLEPIEJ�DOBRANYCH�FILMACH

8+ 6

Disc Jock-e – 
Odlotowy Muzodysk, 
2 ass.

EP03055

123

niewy-
mienna26 x 30 x 4

Częstotliwość: 21 KHz 
Zasilanie: DC 5V/100–120mA 
Pojemność baterii: 3.7V, 500 mAh 
Typ baterii: litowo-jonowa 
Czas ładowania: 3 godziny

5+ 12

Latająca Dyskopiłka 
V3 S4, 4 ass.

EP03050

123

—21,7 x 27,2 x 5,7

Teraz dwukolorowa czwarta seria 
Dyskopiłki V3! Wykonana 
z miękkiego, bardziej elastycznego 
tworzywa, które zapewnia pewny 
uchwyt podczas zabawy! 

W  asortymencie 4 nowe wzory i kolory. 

5+ 16

Latająca Dyskopiłka 
Neon Junior S4, 
3 ass.

EP03051

123

—14 x 20 x 4,7

Jej niewielki rozmiar sprawia, że dzieci mogą 
ją śmiało złapać w jedną dłoń, dzięki czemu 
rozgrywka jest jeszcze ciekawsza! 

4 seria to nowy, odświeżony design 
z gripem oraz nowe odjazdowe 
neonowe kolory! 

W asortymencie 3 wzory i kolory.
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Zobacz reklamę Zobacz reklamę

2�KAMPANIE�TV�NA�KANAŁACH�
DZIECIĘCYCH�I�MUZYCZNYCH

To takie proste! 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
WŁĄCZ/WYŁĄCZ.

Aby połączyć Disc Jock-e ze swoim 
urządzeniem, upewnij się, że 
uruchomiony jest  

Migające czerwone i niebieskie światełka 
na tarczy Disc Jock-e sygnalizują próbę 
nawiązania połączenia z Twoim 
urządzeniem.

Po połączeniu, ciesz się doskonałej 
jakości dźwiękiem!

Teraz druga seria Dyskopiłki Ufo!

Ciekawy i bardziej  aerodynamiczny design 
sprawia, że Latająca Dyskopiłka Ufo unosi 
się w powietrzu jeszcze dłużej, czyniąc 
rozgrywkę bardziej nieprzewidywalną! 

W asortymencie 4 zupełnie nowe wzory 
i kolory.

5+ 12

Latająca Dyskopiłka 
Ufo S2, 4 ass.

EP03052

123

—22 x 27,2 x 4

Ta fantastyczna piłka świeci w ciemności! 
Można nią grać również po zmroku.

Jej niewielki rozmiar sprawia, że dzieci 
mogą ją śmiało złapać w jedną dłoń, 
dzięki czemu rozgrywka jest jeszcze 
ciekawsza!

W asortymencie 
4 wzory i kolory.

5+ 16

Latająca Dyskopiłka 
Junior Świecąca 
w Ciemności S2,
4 ass.

EP02467

123

—14 x 20 x 4,7

Najpopularniejsi�wśród�grupy�docelowej�
influencerzy�testują�Disc�Jock-e!
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123

niewy-
mienne22 x 27 x 5,5
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W asortymencie 2 kolory.

ŁAP�MUZYKĘ�W�LOCIE!�HIT�LATA�2018!

Innowacyjny�produkt�od�Tucker�Toys�–�licznie�nagradzanego�
producenta�zabawek�z�USA,�stawiającego�na�zdrowy�tryb�życia�najmłodszych!�

To�frisbee�na�miarę�XXI�wieku!�

Disc Jock-e dzięki bezprzewodowemu głośnikowi 
będzie Twoim DJ-em podczas wakacji! 

Synchronizuj muzykę przez smartfona, tablet 
lub komputer!
Rzucaj, łap i puszczaj muzykę! 
Wyprodukowany z wytrzymałego tworzywa 
z GŁOŚNIKIEM ODPORNYM NA PIACH I WODĘ!

W asortymencie 2 kolory!

ZMIEŃ�DYSK�W�PIŁKĘ�I�GRAJ!�TERAZ�NOWE�SERIE�I�WZORY
Latająca�Dyskopiłka�–�licznie�nagradzana�zabawka�w�kategorii�outdoor!

Najbardziej�pożądany�głośnik�outdoor�i�wspaniała�zabawka�sportowa�w�jednym!

OGROMNA�KAMPANIA�MARKETINGOWA�SKIEROWANA�DO�DZIECI�ORAZ�NASTOLATKÓW!

REKLAMA�W�KINACH�
PRZY�NAJLEPIEJ�DOBRANYCH�FILMACH

8+ 6

Disc Jock-e – 
Odlotowy Muzodysk, 
2 ass.

EP03055

123

niewy-
mienna26 x 30 x 4

Częstotliwość: 21 KHz 
Zasilanie: DC 5V/100–120mA 
Pojemność baterii: 3.7V, 500 mAh 
Typ baterii: litowo-jonowa 
Czas ładowania: 3 godziny

5+ 12

Latająca Dyskopiłka 
V3 S4, 4 ass.

EP03050

123

—21,7 x 27,2 x 5,7

Teraz dwukolorowa czwarta seria 
Dyskopiłki V3! Wykonana 
z miękkiego, bardziej elastycznego 
tworzywa, które zapewnia pewny 
uchwyt podczas zabawy! 

W  asortymencie 4 nowe wzory i kolory. 

5+ 16

Latająca Dyskopiłka 
Neon Junior S4, 
3 ass.

EP03051

123

—14 x 20 x 4,7

Jej niewielki rozmiar sprawia, że dzieci mogą 
ją śmiało złapać w jedną dłoń, dzięki czemu 
rozgrywka jest jeszcze ciekawsza! 

4 seria to nowy, odświeżony design 
z gripem oraz nowe odjazdowe 
neonowe kolory! 

W asortymencie 3 wzory i kolory.
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Zobacz reklamę Zobacz reklamę

2�KAMPANIE�TV�NA�KANAŁACH�
DZIECIĘCYCH�I�MUZYCZNYCH

To takie proste! 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
WŁĄCZ/WYŁĄCZ.

Aby połączyć Disc Jock-e ze swoim 
urządzeniem, upewnij się, że 
uruchomiony jest  

Migające czerwone i niebieskie światełka 
na tarczy Disc Jock-e sygnalizują próbę 
nawiązania połączenia z Twoim 
urządzeniem.

Po połączeniu, ciesz się doskonałej 
jakości dźwiękiem!

Teraz druga seria Dyskopiłki Ufo!

Ciekawy i bardziej  aerodynamiczny design 
sprawia, że Latająca Dyskopiłka Ufo unosi 
się w powietrzu jeszcze dłużej, czyniąc 
rozgrywkę bardziej nieprzewidywalną! 

W asortymencie 4 zupełnie nowe wzory 
i kolory.

5+ 12

Latająca Dyskopiłka 
Ufo S2, 4 ass.

EP03052

123

—22 x 27,2 x 4

Ta fantastyczna piłka świeci w ciemności! 
Można nią grać również po zmroku.

Jej niewielki rozmiar sprawia, że dzieci 
mogą ją śmiało złapać w jedną dłoń, 
dzięki czemu rozgrywka jest jeszcze 
ciekawsza!

W asortymencie 
4 wzory i kolory.

5+ 16

Latająca Dyskopiłka 
Junior Świecąca 
w Ciemności S2,
4 ass.

EP02467

123

—14 x 20 x 4,7

Najpopularniejsi�wśród�grupy�docelowej�
influencerzy�testują�Disc�Jock-e!



Zobacz reklamę
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Państwa-Miasta – 
Elektroniczna 
gra familijna

6+ 6 26,8 x 27,1 x 6,3

123

3 x AA

Wybierz kartę kategorii i połóż ją na elektronicznej platformie. 
Bądź czujny! Teraz urządzenie wylosuje literkę, a Ty będziesz 
musiał wymyślić odpowiedni wyraz, nim zrobią to Twoi 
przeciwnicy!

Zawartość zestawu:
a1 elektroniczna platforma
a30 kart kategorii
azasady gry

Produkt wymaga 
baterii. Nie zawarte 
w zestawie.

EP02575

GRA�PAŃSTWA-MIASTA�
ZAPEWNI�MNÓSTWO�RADOŚCI�CAŁEJ�RODZINIE!

Zobacz reklamę

Kostkowa wersja gry Państwa Miasta to więcej 
emocji i trudniejsza rozgrywka!

Grajcie indywidualnie lub drużynowo. 
Umieść jedną z trzech czerwonych kostek 
kategorii w rollerze i przejedź nim po dłoni. 
Zapisz swoje najlepsze pomysły 
do 6 wylosowanych liter, które wskażą 
niebieskie kostki. Pamiętaj, że nieszablonowe 
odpowiedzi są wyżej punktowane!

Państwa-Miasta – 
Zakręcona gra 
familijna

8+ 6 23 x 20,5 x 5,4

123

–

EP03069

Państwa-Miasta – 
Kieszonkowa 
gra familijna

7+ 12 13 x 13 x 7

123

–

Zawartość:
a50 kart kategorii
ainstrukcja

Gra dla minimum 
2 graczy.

EP03070

W�SERIALU

Ogromny�sukces�elektronicznej�wersji�gry�w�latach�2016-2017!�
W�tym�sezonie�3�różne�produkty�z�linii�Państwa Miasta!

2�KAMPANIE�TV

Średnia�widownia�jednego�odcinka�premierowego�1�228�831�widzów!
Odcinek�jest�powtarzany�9�razy�w�sezonie�na�różnych�antenach.�
Skumulowana�widownia�dla�1�odcinka�ponad�3�200�000�widzów!

Zawartość:
aroller z 6 kostkami
atrzy 12-ścienne kostki  
    – łącznie 36 kategorii
anotesik do zapisywania  
    wyników i odpowiedzi
aołówki
ainstrukcja

Gra dla minimum 2 graczy.

Kompaktowa wersja gry Państwa Miasta to mniejsze 
opakowanie, ale tyle samo zabawy! Zabierz swoją ulubioną 
grę w każdą podróż. Potasuj karty i ułóż je w jeden stosik. 
Wyłóż jedną kartę, by poznać kategorię, a następna karta 
wskaże literę, na którą musisz udzielić jak najszybciej 
odpowiedzi.

Wygrywa osoba, która udzieli ich najwięcej i przy tym 
zbierze najwięcej kart!

Nowy�spot�pokazujący�
znaną�już�elektroniczną�wersję�gry�

oraz�dwie�nowości.



Zobacz reklamę
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INNOWACYJNA, SAMOPRZYLEPNA TAŚMA DO KLOCKÓW

PRZENIESIE TWOJE BUDOWLE DO INNEGO WYMIARU!  

NOWE�SUPERMOŻLIWOŚCI�ROZWIJANIA�WŁASNYCH
DESIGNERSKICH�POMYSŁÓW�DIY�–�ZRÓB�TO�SAM!

Mayka została uruchomiona jako projekt crowdfundingowy. Twórcy potrzebowali 8000 $, 

aby uruchomić projekt. Już po 2 tygodniach 27 200 użytkowników wpłaciło ponad 1,5 mln $!!!

OGROMNA�KAMPANIA�MARKETINGOWA!

INTERNET�I�SOCIAL�MEDIA

MAYKA�WORLD�–�STRONA�WPROWADZAJĄCA�
W�ŚWIAT�NIEOGRANICZONYCH�
MOŻLIWOŚCI�TAŚMY�DO�KLOCKÓW!

KAŻDA ROLKA DOSTĘPNA 

W  ODJAZDOWYCH 9
KOLORACH!!!

Mayka – Klockomania 
– taśma 1 metr 
dwurzędowa

3+ 20 12,4 Ø x 2,3

123

–

Zawartość:
adwurzędowa – 2 wypustki
a9 ass./kolorów
aszerokość taśmy: 1,5 cm
aCDU

EP03056

Mayka – Klockomania 
– taśma 2 metry 
dwurzędowa

3+ 20 16,4 Ø x 2,3

123

–

Zawartość:
adwurzędowa – 2 wypustki
a9 ass./kolorów
aszerokość taśmy: 1,5 cm
aCDU

EP03057

Mayka – Klockomania 
– taśma 2 metry 
czterorzędowa

3+ 12 16,4 Ø x 4

123

–

Zawartość:
aczterorzędowa – 4 wypustki
a9 ass./kolorów
aszerokość taśmy: 3,1 cm
aCDU

EP03058

25,5 cm

25
 cm

21
,6

 cm

33 cm

25
,5

 cm

28
,5

 cm

33,7 cm

25
,5

 cm

28
,5

 cm

Zobacz reklamę

TWOJE BUDOWLE WYGRYWAJA Z GRAWITACJA! ŚWIAT POTRZEBUJE TAŚMY DO KLOCKÓW 

MAYKA BARDZIEJ NIŻ MOGŁOBY SIĘ WYDAWAĆ!

W�TYM�ODJAZDOWE�ANIMACJE�PRZYGÓD�
ZE�ŚWIATA�MAYKI�ORAZ�FILMIKI�
INSTRUKTAŻOWE�Z�ZASTOSOWANIEM�TAŚMY

KAMPANIA�NA�YOUTUBE�
ZABAWY�EUZEBIUSZA�ZABAWKOWICZ.PL
BANERY�NA�STRONACH�DLA�DZIECI�I�NASTOLATKÓW

REKLAMA KINO2 KAMPANIE TV REKLAMY I KONKURSY W PRASIE
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FANTASTYCZNY�I�INNOWACYJNY�PRODUKT,�
KTÓRY�KOLORUJE�I�TNIE�PAPIER�W�TYM�SAMYM�CZASIE!

Cut�it�Out!�Magia�Wycinania�to�opatentowany�i�innowacyjny�produkt,�który:�
pozwala�dzieciom�na�jednoczesne�rysowanie�i�wycinanie�skomplikowanych�

kształtów,�umożliwia�tworzenie�prac�2D�i�3D,�rozwija�kreatywność,�a�przy�tym�jest�
w�pełni�bezpieczny�i�łatwy�w�użyciu!

Cut it Out! 
Magia Wycinania – 
Zestaw  startowy

EP02609

6+ 8 23,5 x 20,3 x 4,5

123

—

Zawartość:
a2 Magiczne Markery
a1 uchwyt do markera
amata do wycinania
aszablony do projektowania
apatyczek
aklej w sztyfcie
ainstrukcja

Cut it Out! 
Magia Wycinania – 
Magiczne Markery, 2-pack

EP02613

6+ 8 8,9 x 20,3 x 2

123

—

Zawartość:
a2 Magiczne Markery

W asortymencie różne kolory 
i wykończenia.

Cut it Out! 
Magia Wycinania – 
Zestaw Małego Projektanta 

EP02611

6+ 8 35,6 x 25,4 x 5,1

123

—

Zawartość:
a3 Magiczne Markery
a1 uchwyt do markera
amata do wycinania
aszablony do projektowania
asznurek
aklej w sztyfcie
ainstrukcja

Cut it Out! 
Magia Wycinania – 
Studio Projektowe

EP02612

6+ 4 35,2 x 29,9 x 5,1

123

—

Zawartość:
a1 Studio Projektowe 
    ze schowkiem
a4 Magiczne Markery
a1 uchwyt do markera
aszablony do projektowania
asznurek
aklej w sztyfcie
ainstrukcja

Zobacz reklamę Zobacz reklamę
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Z tymi zestawami tematycznymi 
stworzysz cudowne motyle 
i kwiaty lub dinozaura 
i dino jajo 3D!

Zawartość:
a2 Magiczne Żele
a2 formy 3D 
a1 szablon 3D
a1 tacka do tworzenia 
    własnych kreacji
ainstrukcja

DAJ�SIĘ�PONIEŚĆ�WYOBRAŹNI
I�STWÓRZ�WŁASNE,�NIEPOWTARZALNE�FIGURKI�3D!

Dzięki�innowacyjnej�technologii�utwardzania�żelu�światłem�UV�oraz�wspaniałym�
szablonom�z�3D�Magic�–�Fabryką�3D�łatwo�i�bezpiecznie�przekształcisz�swoje�pomysły�

w�realne�kształty,�a�nawet�trójwymiarowe�konstrukcje!

Wypełnij formę 

Magicznym Żelem

Włóż formę

do urządzenia 3D

I już po chwili ciesz 

się swoją kreacją 3D!

Zobacz reklamę

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
Zestaw Startowy

EP02615

6+ 2 35,5 x 25 x 12,7

123

3 x AA

Fabryka 3D otrzymała nagrodę 
ZABAWKA ROKU 2016 
w kategorii zabawek kreatywnych.

Zawartość zestawu:
a3 Magiczne Żele
a1 urządzenie 3D
a3 formy 3D
a3 szablony 3D
a2 tacki do tworzenia  
    własnych kreacji
ainstrukcja

Produkt wymaga baterii.
Nie zawarte w zestawie.

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
Zestaw tematyczny, 
2 ass.

EP02616

6+ 5 15 x 20 x 3,8

123

—

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
Mega zestaw 
tematyczny, 2 ass.

EP02617

6+ 4 17,5 x 22,5 x 5

123

—

Z tymi zestawami tematycznymi stworzysz 
przepiękne bransoletki i zawieszki 
lub niesamowite konstrukcje – dom, 
helikopter, a nawet Wieżę Eiffla 3D!

Zawartość:
a3 Magiczne Żele
a1 forma 3D 
a2 szablony 3D
a1 tacka do tworzenia własnych kreacji
ainstrukcja

Zestaw Biżuteria zawiera dodatkowo 24 ozdoby.

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
Mega zestaw 
tematyczny deluxe, 
2 ass.

EP02618

6+ 3 26,5 x 26,5 x 11,5

123

—

Z tymi zestawami tematycznymi stworzysz 
wspaniały zamek oraz karocę i jednorożca 
dla swojej księżniczki lub żołnierzyki 
i czołg 3D do obrony fortecy!

Zawartość:
a4 Magiczne Żele
a2 formy 3D 
a1 szablon 3D
a1 tacka do tworzenia własnych kreacji
ainstrukcja

Zestaw Armia zawiera Magiczny Żel świecący 
w ciemności.

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
Magiczne Żele

EP02619, 1-pack, 6 ass.

6+ 12 10,1 x 20,2 x 3

123

—

EP02620, 2-pack, 4 ass.

6+ 12 15,1 x 20,2 x 3

123

—

EP02621, 2-pack, 3 ass.

6+ 6 17,6 x 20,3 x 3

123

—

Spraw, by Twoje 
projekty były jeszcze 
bardziej kolorowe!

20,2 x 25,2 x 7,7
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Z tymi zestawami tematycznymi 
stworzysz cudowne motyle 
i kwiaty lub dinozaura 
i dino jajo 3D!

Zawartość:
a2 Magiczne Żele
a2 formy 3D 
a1 szablon 3D
a1 tacka do tworzenia 
    własnych kreacji
ainstrukcja

DAJ�SIĘ�PONIEŚĆ�WYOBRAŹNI
I�STWÓRZ�WŁASNE,�NIEPOWTARZALNE�FIGURKI�3D!

Dzięki�innowacyjnej�technologii�utwardzania�żelu�światłem�UV�oraz�wspaniałym�
szablonom�z�3D�Magic�–�Fabryką�3D�łatwo�i�bezpiecznie�przekształcisz�swoje�pomysły�

w�realne�kształty,�a�nawet�trójwymiarowe�konstrukcje!

Wypełnij formę 

Magicznym Żelem

Włóż formę

do urządzenia 3D

I już po chwili ciesz 

się swoją kreacją 3D!

Zobacz reklamę

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
Zestaw Startowy

EP02615

6+ 2 35,5 x 25 x 12,7

123

3 x AA

Fabryka 3D otrzymała nagrodę 
ZABAWKA ROKU 2016 
w kategorii zabawek kreatywnych.

Zawartość zestawu:
a3 Magiczne Żele
a1 urządzenie 3D
a3 formy 3D
a3 szablony 3D
a2 tacki do tworzenia  
    własnych kreacji
ainstrukcja

Produkt wymaga baterii.
Nie zawarte w zestawie.

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
Zestaw tematyczny, 
2 ass.

EP02616

6+ 5 15 x 20 x 3,8

123

—

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
Mega zestaw 
tematyczny, 2 ass.

EP02617

6+ 4 17,5 x 22,5 x 5

123

—

Z tymi zestawami tematycznymi stworzysz 
przepiękne bransoletki i zawieszki 
lub niesamowite konstrukcje – dom, 
helikopter, a nawet Wieżę Eiffla 3D!

Zawartość:
a3 Magiczne Żele
a1 forma 3D 
a2 szablony 3D
a1 tacka do tworzenia własnych kreacji
ainstrukcja

Zestaw Biżuteria zawiera dodatkowo 24 ozdoby.

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
Mega zestaw 
tematyczny deluxe, 
2 ass.

EP02618

6+ 3 26,5 x 26,5 x 11,5

123

—

Z tymi zestawami tematycznymi stworzysz 
wspaniały zamek oraz karocę i jednorożca 
dla swojej księżniczki lub żołnierzyki 
i czołg 3D do obrony fortecy!

Zawartość:
a4 Magiczne Żele
a2 formy 3D 
a1 szablon 3D
a1 tacka do tworzenia własnych kreacji
ainstrukcja

Zestaw Armia zawiera Magiczny Żel świecący 
w ciemności.

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
Magiczne Żele

EP02619, 1-pack, 6 ass.

6+ 12 10,1 x 20,2 x 3

123

—

EP02620, 2-pack, 4 ass.

6+ 12 15,1 x 20,2 x 3

123

—

EP02621, 2-pack, 3 ass.

6+ 6 17,6 x 20,3 x 3

123

—

Spraw, by Twoje 
projekty były jeszcze 
bardziej kolorowe!

20,2 x 25,2 x 7,7
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Zobacz, jakie to proste! Wystarczy, 
że wypełnisz formę żelem, zakręcisz 
spinnerem i włożysz gotowy projekt 
do urządzenia 3D, a już po chwili 
Twoja kreacja będzie gotowa!

Zawartość:
a1 spinner 3D
a2 formy zwierzątek 3D
a2 magiczne żele
ainstrukcja

Produkt wymaga użycia urządzenia 
3D (sprzedawane osobno).

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
Spinner „Kreuj w 3D” 
- urządzenie

EP02855

6+ 5 20 x 25,5 x 7,5

123

—

Z tym zestawem 
stworzysz przepiękne, 
świecące w ciemności 
stworzenia z dna oceanu!

Zawartość:
a3 magiczne żele 
    świecące w ciemności
a2 formy 3D (ośmiornica 
    i delfin)
a1 szablon muszla 3D
a1 tacka do tworzenia 
    własnych kreacji
ainstrukcja

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
Mega zestaw 
tematyczny, świecący 
w ciemności, 2 ass

EP02852

6+ 4 18 x 22,2 x 5,2

123

—

Z tym zestawem stworzysz 
świecącego w ciemności 
kosmitę, planety, a nawet 
kosmiczny odrzutowiec!

Zawartość:
a3 magiczne żele świecące 
    w ciemności
a2 formy 3D (kosmita 
    i planeta)
a1 forma kosmiczny 
    odrzutowiec 3D
a1 tacka do tworzenia 
    własnych kreacji
ainstrukcja

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
Magiczne żele 
2-pack świecące 
w ciemności, 2 ass.

EP02853

6+ 6 15 x 20 x 3

123

—

Przygotuj projekt używając żeli 
świecących w ciemności.

W asortymencie:
aczerwony i zielony
aniebieski i pomarańczowy

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
Spinner „Kreuj w 3D” 
- zestaw tematyczny, 
3 ass.

EP02856

6+ 5 18 x 23 x 5

123

—

Zestaw pojazdy

Zawartość:
a2 magiczne żele
a1 forma samochód 3D
a1 forma ciężarówka 3D
a1 szablon podwozia 3D
a6 zestawów kół
ainstrukcja

Zestaw wróżki

Zawartość:
a2 magiczne żele
a2 formy 3D (ciało, ręce, nogi)
a1 forma skrzydła 3D
a1 szablon skrzydła 3D
a1 różdżka i spódniczka 
    dla wróżki
a8 zestawów stawów
ainstrukcja

Zestaw figurki akcyjne

Zawartość:
a2 magiczne żele
a2 formy 3D (ciało, głowa, 
    ręce, nogi)
a1 szablon toporka i broni 
    laserowej 3D
a8 zestawów stawów
ainstrukcja

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
3D Pen – 
urządzenie

EP02857

6+ 3 20 x 25,5 x 7,5

123

3AAA

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
3D Pen – 
wkłady, 3 ass.

EP02858

6+ 6 15 x 20 x 4

123

—

Zawartość:
a1 długopis 3D
a2 żelowe wkłady
a1 tacka do tworzenia  
    własnych kreacji
ainstrukcja obsługi

apomarańczowy i niebieski
aczerwony i żółty
azielony i fioletowy

Zobacz reklamę Zobacz reklamę
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Zobacz, jakie to proste! Wystarczy, 
że wypełnisz formę żelem, zakręcisz 
spinnerem i włożysz gotowy projekt 
do urządzenia 3D, a już po chwili 
Twoja kreacja będzie gotowa!

Zawartość:
a1 spinner 3D
a2 formy zwierzątek 3D
a2 magiczne żele
ainstrukcja

Produkt wymaga użycia urządzenia 
3D (sprzedawane osobno).

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
Spinner „Kreuj w 3D” 
- urządzenie

EP02855

6+ 5 20 x 25,5 x 7,5

123

—

Z tym zestawem 
stworzysz przepiękne, 
świecące w ciemności 
stworzenia z dna oceanu!

Zawartość:
a3 magiczne żele 
    świecące w ciemności
a2 formy 3D (ośmiornica 
    i delfin)
a1 szablon muszla 3D
a1 tacka do tworzenia 
    własnych kreacji
ainstrukcja

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
Mega zestaw 
tematyczny, świecący 
w ciemności, 2 ass

EP02852

6+ 4 18 x 22,2 x 5,2

123

—

Z tym zestawem stworzysz 
świecącego w ciemności 
kosmitę, planety, a nawet 
kosmiczny odrzutowiec!

Zawartość:
a3 magiczne żele świecące 
    w ciemności
a2 formy 3D (kosmita 
    i planeta)
a1 forma kosmiczny 
    odrzutowiec 3D
a1 tacka do tworzenia 
    własnych kreacji
ainstrukcja

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
Magiczne żele 
2-pack świecące 
w ciemności, 2 ass.

EP02853

6+ 6 15 x 20 x 3

123

—

Przygotuj projekt używając żeli 
świecących w ciemności.

W asortymencie:
aczerwony i zielony
aniebieski i pomarańczowy

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
Spinner „Kreuj w 3D” 
- zestaw tematyczny, 
3 ass.

EP02856

6+ 5 18 x 23 x 5

123

—

Zestaw pojazdy

Zawartość:
a2 magiczne żele
a1 forma samochód 3D
a1 forma ciężarówka 3D
a1 szablon podwozia 3D
a6 zestawów kół
ainstrukcja

Zestaw wróżki

Zawartość:
a2 magiczne żele
a2 formy 3D (ciało, ręce, nogi)
a1 forma skrzydła 3D
a1 szablon skrzydła 3D
a1 różdżka i spódniczka 
    dla wróżki
a8 zestawów stawów
ainstrukcja

Zestaw figurki akcyjne

Zawartość:
a2 magiczne żele
a2 formy 3D (ciało, głowa, 
    ręce, nogi)
a1 szablon toporka i broni 
    laserowej 3D
a8 zestawów stawów
ainstrukcja

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
3D Pen – 
urządzenie

EP02857

6+ 3 20 x 25,5 x 7,5

123

3AAA

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
3D Pen – 
wkłady, 3 ass.

EP02858

6+ 6 15 x 20 x 4

123

—

Zawartość:
a1 długopis 3D
a2 żelowe wkłady
a1 tacka do tworzenia  
    własnych kreacji
ainstrukcja obsługi

apomarańczowy i niebieski
aczerwony i żółty
azielony i fioletowy

Zobacz reklamę Zobacz reklamę
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Ohh! A to co?! Wilson cały 
w błocie! Pędź z nim szybko 
do myjni!

Zawartość opakowania: 
a1 myjnia z obrotowymi 
    gąbkami
a1 unikalna lokomotywa, 
    która odwzorowuje 
    ubłoconego bohatera 
    serialu – Wilsona

Stacyjkowo – 
Lokomotywa w CDU, 
6 ass.

JST38515

2+ 36 4 x 5,5 x 8

123

–

Zawartość opakowania:
a1 lokomotywa, która 
    odwzorowuje bohatera 
    serialu

Lokomotywy można 
dowolnie ze sobą 
łączyć, tworząc 
cały pociąg.
W asortymencie: Bruno, 
Jackman, Koko, Wilson,  
Zack i Zosia.

Stacyjkowo – 
Lokomotywa 
na blistrze, 6 ass.

JST38585

2+ 12 14,5 x 11 x 5,1

123

–

Stacyjkowo – 
Lokomotywa 
z garażem, 5 ass.

JST38620

2+ 30 6 x 8 x 9

123

–

Zawartość opakowania:
a1 lokomotywa, która 
    odwzorowuje bohatera 
    serialu

Lokomotywy można 
dowolnie ze sobą 
łączyć, tworząc 
cały pociąg.
W asortymencie: Bruno, 
Jackman, Koko, Wilson,  
Zack i Zosia.

Zawartość opakowania:
a1 lokomotywa, która
    odwzorowuje bohatera
    serialu
a1 garaż na lokomotywę 
    (każdy w innym kolorze)

Lokomotywy i garaże 
można ze sobą łączyć. 
Garaż – ponadto – 
można podłączyć 
do torów.
W asortymencie: Asher, 
Bruno, Koko, Jackman 
i Wilson.

Stacyjkowo – 
Lokomotywa 
z wagonem, 3 ass.

JST38500

2+ 12 18,5 x 10 x 4,6

123

–

Zawartość opakowania:
a1 lokomotywa z wagonem, 
    która odwzorowuje
    bohatera serialu

Lokomotywy i wagony 
można ze sobą łączyć, 
tworząc cały pociąg.
W asortymencie: Buczek 
i Nutka, Stary Pit 
oraz Hanzo.

Stacyjkowo –
Myjnia

JST38570

2+ 6 20,5 x 15 x 13

123

–

23
 cm

Wszystkie kody kreskowe do pobrania
na www.epee.pl/stacyjkowo/kody_kreskowe

Wszystkie kody kreskowe do pobrania
na www.epee.pl/stacyjkowo/kody_kreskowe

Wszystkie kody kreskowe do pobrania
na www.epee.pl/stacyjkowo/kody_kreskowe

20,3 cm 16
 cm

35 cm

28
 cm

19
,7

 cm

Stacyjkowo – 
Tory

JST38580

2+ 6 23 x 23 x 6

123

–

Zawartość opakowania:
a6 elementów torów, 
    które można łączyć 
    w różne konfiguracje
a1 lokomotywa, która 
    odwzorowuje bohatera 
    serialu - Wilsona

Wszystkie kody kreskowe do pobrania
na www.epee.pl/stacyjkowo/kody_kreskowe

Stacyjkowo – 
Safari, 
zestaw tematyczny

JST38560

2+ 6 25,5 x 9 x 9

123

–

Zawartość opakowania:
a2 lokomotywy, które 
    odwzorowują bohaterów 
    serialu – Wilsona i Mtambo
a2 wagoniki – z żyrafą 
    i słoniem

Lokomotywy i wagony 
można ze sobą łączyć.

Wszystkie kody kreskowe do pobrania
na www.epee.pl/stacyjkowo/kody_kreskowe

Myjnia sprzedawana osobno

Zobacz reklamę

WYBIERZ�SIĘ�W�NIEZWYKŁĄ�PODRÓŻ�
Z�ULUBIONYMI�BOHATERAMI�STACYJKOWA!

Bohaterowie�Stacyjkowa�uczą�najmłodszych�odpowiedzialności,�współpracy�
oraz�znaczenia�prawdziwej�przyjaźni.�Od�2010�roku�w�czołówce�ulubionych�seriali�

dla�najmłodszych�dzieci!�Teraz�52�nowe�odcinki�na��

i�codziennie�na�
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Ohh! A to co?! Wilson cały 
w błocie! Pędź z nim szybko 
do myjni!

Zawartość opakowania: 
a1 myjnia z obrotowymi 
    gąbkami
a1 unikalna lokomotywa, 
    która odwzorowuje 
    ubłoconego bohatera 
    serialu – Wilsona

Stacyjkowo – 
Lokomotywa w CDU, 
6 ass.

JST38515

2+ 36 4 x 5,5 x 8

123

–

Zawartość opakowania:
a1 lokomotywa, która 
    odwzorowuje bohatera 
    serialu

Lokomotywy można 
dowolnie ze sobą 
łączyć, tworząc 
cały pociąg.
W asortymencie: Bruno, 
Jackman, Koko, Wilson,  
Zack i Zosia.

Stacyjkowo – 
Lokomotywa 
na blistrze, 6 ass.

JST38585

2+ 12 14,5 x 11 x 5,1

123

–

Stacyjkowo – 
Lokomotywa 
z garażem, 5 ass.

JST38620

2+ 30 6 x 8 x 9

123

–

Zawartość opakowania:
a1 lokomotywa, która 
    odwzorowuje bohatera 
    serialu

Lokomotywy można 
dowolnie ze sobą 
łączyć, tworząc 
cały pociąg.
W asortymencie: Bruno, 
Jackman, Koko, Wilson,  
Zack i Zosia.

Zawartość opakowania:
a1 lokomotywa, która
    odwzorowuje bohatera
    serialu
a1 garaż na lokomotywę 
    (każdy w innym kolorze)

Lokomotywy i garaże 
można ze sobą łączyć. 
Garaż – ponadto – 
można podłączyć 
do torów.
W asortymencie: Asher, 
Bruno, Koko, Jackman 
i Wilson.

Stacyjkowo – 
Lokomotywa 
z wagonem, 3 ass.

JST38500

2+ 12 18,5 x 10 x 4,6

123

–

Zawartość opakowania:
a1 lokomotywa z wagonem, 
    która odwzorowuje
    bohatera serialu

Lokomotywy i wagony 
można ze sobą łączyć, 
tworząc cały pociąg.
W asortymencie: Buczek 
i Nutka, Stary Pit 
oraz Hanzo.

Stacyjkowo –
Myjnia

JST38570

2+ 6 20,5 x 15 x 13

123

–

23
 cm

Wszystkie kody kreskowe do pobrania
na www.epee.pl/stacyjkowo/kody_kreskowe

Wszystkie kody kreskowe do pobrania
na www.epee.pl/stacyjkowo/kody_kreskowe

Wszystkie kody kreskowe do pobrania
na www.epee.pl/stacyjkowo/kody_kreskowe

20,3 cm 16
 cm

35 cm

28
 cm

19
,7

 cm

Stacyjkowo – 
Tory

JST38580

2+ 6 23 x 23 x 6

123

–

Zawartość opakowania:
a6 elementów torów, 
    które można łączyć 
    w różne konfiguracje
a1 lokomotywa, która 
    odwzorowuje bohatera 
    serialu - Wilsona

Wszystkie kody kreskowe do pobrania
na www.epee.pl/stacyjkowo/kody_kreskowe

Stacyjkowo – 
Safari, 
zestaw tematyczny

JST38560

2+ 6 25,5 x 9 x 9

123

–

Zawartość opakowania:
a2 lokomotywy, które 
    odwzorowują bohaterów 
    serialu – Wilsona i Mtambo
a2 wagoniki – z żyrafą 
    i słoniem

Lokomotywy i wagony 
można ze sobą łączyć.

Wszystkie kody kreskowe do pobrania
na www.epee.pl/stacyjkowo/kody_kreskowe

Myjnia sprzedawana osobno

Zobacz reklamę

WYBIERZ�SIĘ�W�NIEZWYKŁĄ�PODRÓŻ�
Z�ULUBIONYMI�BOHATERAMI�STACYJKOWA!

Bohaterowie�Stacyjkowa�uczą�najmłodszych�odpowiedzialności,�współpracy�
oraz�znaczenia�prawdziwej�przyjaźni.�Od�2010�roku�w�czołówce�ulubionych�seriali�

dla�najmłodszych�dzieci!�Teraz�52�nowe�odcinki�na��

i�codziennie�na�
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Zobacz reklamę

Produkt dostępny 
w 6 kolorach: żółtym, 
pomarańczowym, 
różowym, fioletowym, 
zielonym i niebieskim.

4+ 24

123

—8,7 x 17 x 2

Happy Bubble – 
Tęczowe Bańki 
do Łapania, 
6 ass.

EP02120

TĘCZOWE�BAŃKI�DO�ŁAPANIA!
Takich�sprytnych�baniek�jeszcze�nie�było!�To�świetna�zabawa�dla�młodszych�i�starszych!

Dmuchnij,�złap�i�sklejaj!�Możesz�budować�z�baniek�przeróżne�kształty!

17
,5

  c
m

28,5  cm

22
  c

m

Produkt dostępny 
w 3 zapachach: 
pomarańczy, jabłka 
i ananasa.

4+ 24

123

—8,7 x 17 x 2

Frutti Bubble – 
Pachnące Bańki 
do Łapania, 
3 ass.

EP02465

WSPANIAŁA�ZABAWA�Z�FRUTTI�BUBBLE!�
Pachnące�bańki,�które�możesz�łapać�i�sklejać,�jak�tylko�chcesz.�To�naprawdę�proste!

28,5  cm 22
  c

m

17
,5

  c
m

Zobacz reklamę

Zobacz reklamę

Poznaj wszystkie twarze piłki zmyłki!
Teraz podwójna porcja zabawy – każda piłka 
z dwiema buźkami!

Jest zabawna i nieprzewidywalna!
6 piłek do wyboru z 12 różnymi buźkami!

Piłka Zmyłka 
Seria 2, 6 ass.

EP02741

4+ 12 10 x 10 x 10

123

—

2-stronne opakowanie!
Szalona�Piłka�Zmyłka.�Nigdy�nie�wiesz,�w�którą�stronę�poleci!

Słomkołaki, 
8 ass.

EP02571

3+ 12 16 x 26 x 5,7

123

—

Zobacz reklamę

32,5 cm

42
,5

 cm

34
,7

 cm

Słomkołaki 
Dżungla, 4 ass.

EP02955

3+ 24 10,5 x 26 x 4,2

123

—

Wspaniała zabawa 
ze Słomkołakami! Zabawki 
umieszczone na słomce 
reagują na przepływający 
w niej płyn emitując 
zabawne dźwięki, 
np. dźwięk uruchamianego 
sportowego auta 
lub beczenie owieczki. 

Słomki są wielokrotnego 
użytku! 

Możliwość wyłączenia 
dźwięku. Możliwość 
tradycyjnej zabawy 
figurką z dźwiękiem.

Do wyboru:
tygrys, lew, słoń i małpka

Do wyboru:
4 zwierzątka i 4 pojazdy

43,5 cm

42
,5

 cm

28
,5

 cm
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Zobacz reklamę

Produkt dostępny 
w 6 kolorach: żółtym, 
pomarańczowym, 
różowym, fioletowym, 
zielonym i niebieskim.

4+ 24

123

—8,7 x 17 x 2

Happy Bubble – 
Tęczowe Bańki 
do Łapania, 
6 ass.

EP02120

TĘCZOWE�BAŃKI�DO�ŁAPANIA!
Takich�sprytnych�baniek�jeszcze�nie�było!�To�świetna�zabawa�dla�młodszych�i�starszych!

Dmuchnij,�złap�i�sklejaj!�Możesz�budować�z�baniek�przeróżne�kształty!

17
,5

  c
m

28,5  cm

22
  c

m

Produkt dostępny 
w 3 zapachach: 
pomarańczy, jabłka 
i ananasa.

4+ 24

123

—8,7 x 17 x 2

Frutti Bubble – 
Pachnące Bańki 
do Łapania, 
3 ass.

EP02465

WSPANIAŁA�ZABAWA�Z�FRUTTI�BUBBLE!�
Pachnące�bańki,�które�możesz�łapać�i�sklejać,�jak�tylko�chcesz.�To�naprawdę�proste!

28,5  cm 22
  c

m

17
,5

  c
m

Zobacz reklamę

Zobacz reklamę

Poznaj wszystkie twarze piłki zmyłki!
Teraz podwójna porcja zabawy – każda piłka 
z dwiema buźkami!

Jest zabawna i nieprzewidywalna!
6 piłek do wyboru z 12 różnymi buźkami!

Piłka Zmyłka 
Seria 2, 6 ass.

EP02741

4+ 12 10 x 10 x 10

123

—

2-stronne opakowanie!
Szalona�Piłka�Zmyłka.�Nigdy�nie�wiesz,�w�którą�stronę�poleci!

Słomkołaki, 
8 ass.

EP02571

3+ 12 16 x 26 x 5,7

123

—

Zobacz reklamę

32,5 cm

42
,5

 cm

34
,7

 cm

Słomkołaki 
Dżungla, 4 ass.

EP02955

3+ 24 10,5 x 26 x 4,2

123

—

Wspaniała zabawa 
ze Słomkołakami! Zabawki 
umieszczone na słomce 
reagują na przepływający 
w niej płyn emitując 
zabawne dźwięki, 
np. dźwięk uruchamianego 
sportowego auta 
lub beczenie owieczki. 

Słomki są wielokrotnego 
użytku! 

Możliwość wyłączenia 
dźwięku. Możliwość 
tradycyjnej zabawy 
figurką z dźwiękiem.

Do wyboru:
tygrys, lew, słoń i małpka

Do wyboru:
4 zwierzątka i 4 pojazdy

43,5 cm

42
,5

 cm

28
,5

 cm
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Magic Tattoos – 
Interaktywne 
Tatuaże 3D, 2 ass.

EP02468

5+ 50 13,8 x 21,1 x 0,1

123

—

W opakowaniu 12 tatuaży 
w 8 fantastycznych wzorach.

ZOBACZ,�JAK�TWOJE�TATUAŻE�BUDZĄ�SIĘ�DO�ŻYCIA!
Magic�Tattoos�–�Interaktywne�Tatuaże�3D�wykorzystują�technologię�rzeczywistości�rozszerzonej.�

Zeskanuj�tatuaż�i�patrz,�jak�wróżka�rozsypuje�wokół�magiczny�pył�lub�jak�smok�lata�po�Twoim�pokoju!

Zrób tatuaż na czystej i osuszonej skórze. 
Pobierz na telefon darmową aplikację Magic 

Tatts, zeskanuj tatuaż i zobacz, jak ożywa!

Zobacz reklamę

ZANURZ�SIĘ�W�BAJKOWYM�ŚWIECIE�SWOICH�ULUBIONYCH�BOHATERÓW!
Wspaniałe,�zmywalne�tatuaże�z�bohaterami�aż�6�najgorętszych�licencji�wytwórni�Disney�i�Disney�Pixar!

4+ 12 16 x 24 x 2

Disney Tatuaże 
MIX, 6 ass.,
clipstrip

EP02492

123

—

W opakowaniu 
aż 25 pięknych, 
kolorowych tatuaży.

Gdzie jest Dory? Gwiezdne Wojny Zwierzogród

Auta Księżniczki
Disneya

Violetta

3+ 24 8 x Ø 5,5

Magiczne Jajko

EP01908

123

—

32  cm
15

  c
m

23
  c

m

Zawartość jajka:
afigurka lub breloczek z figurką
    (w zależności od licencji)
atatuaż
a3 naklejki
aulotka z kolekcją figurek

Pakowane w display’u:
a8 x Star Wars
a8 x Auta
a8 x Księżniczki Disneya

3+ 24 5 x Ø 4,5

Marvel Universe 
– Kapsuła

EP02127

123

—

Zabawa i kolekcja zarówno dla najmłodszych, 
jak i starszych fanów! Super licencja Marvel – 
postaci najstarszego oraz najbardziej 
spopularyzowanego amerykańskiego 
wydawcy komiksów: 
Iron Man, Hulk, Thor, Kapitan Ameryka, 
Spider-Man oraz Wolverine!

Figurki można zginać, skręcać, rzucać i odbijać!
Dodatkowy atut to świetne działanie 
antystresowe.

16
,5

  c
m

14
,5

  c
m

19,3  cm

Stwórz swoje Slimy i zbierz 
wszystkie 17 niespodzianek!

Największe odkrycie Slimy 
wszechczasów! Stwórz własne 
Slimy za pomocą unikalnej 
kolorowej mikstury i wyciągnij 
1 z 17 zabawnych niespodzianek!

Zmieszaj aktywator Slimy 
z bazą Slimy!

Dostępne 3 kolory masy: 
złota, zielona i fioletowa!

W masie fioletowej znajdziesz 
figurkę potwora dla chłopców, 
w złotej coś dziewczęcego, 
a w zielonej niespodzianki 
dla wszystkich.

5+ 12 21 x 27 x 6,5

Slimy Kreacje,
3 ass.

EP02983

123

—

Zobacz reklamę
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Magic Tattoos – 
Interaktywne 
Tatuaże 3D, 2 ass.

EP02468

5+ 50 13,8 x 21,1 x 0,1

123

—

W opakowaniu 12 tatuaży 
w 8 fantastycznych wzorach.

ZOBACZ,�JAK�TWOJE�TATUAŻE�BUDZĄ�SIĘ�DO�ŻYCIA!
Magic�Tattoos�–�Interaktywne�Tatuaże�3D�wykorzystują�technologię�rzeczywistości�rozszerzonej.�

Zeskanuj�tatuaż�i�patrz,�jak�wróżka�rozsypuje�wokół�magiczny�pył�lub�jak�smok�lata�po�Twoim�pokoju!

Zrób tatuaż na czystej i osuszonej skórze. 
Pobierz na telefon darmową aplikację Magic 

Tatts, zeskanuj tatuaż i zobacz, jak ożywa!

Zobacz reklamę

ZANURZ�SIĘ�W�BAJKOWYM�ŚWIECIE�SWOICH�ULUBIONYCH�BOHATERÓW!
Wspaniałe,�zmywalne�tatuaże�z�bohaterami�aż�6�najgorętszych�licencji�wytwórni�Disney�i�Disney�Pixar!

4+ 12 16 x 24 x 2

Disney Tatuaże 
MIX, 6 ass.,
clipstrip

EP02492

123

—

W opakowaniu 
aż 25 pięknych, 
kolorowych tatuaży.

Gdzie jest Dory? Gwiezdne Wojny Zwierzogród

Auta Księżniczki
Disneya

Violetta

3+ 24 8 x Ø 5,5

Magiczne Jajko

EP01908

123

—

32  cm
15

  c
m

23
  c

m

Zawartość jajka:
afigurka lub breloczek z figurką
    (w zależności od licencji)
atatuaż
a3 naklejki
aulotka z kolekcją figurek

Pakowane w display’u:
a8 x Star Wars
a8 x Auta
a8 x Księżniczki Disneya

3+ 24 5 x Ø 4,5

Marvel Universe 
– Kapsuła

EP02127

123

—

Zabawa i kolekcja zarówno dla najmłodszych, 
jak i starszych fanów! Super licencja Marvel – 
postaci najstarszego oraz najbardziej 
spopularyzowanego amerykańskiego 
wydawcy komiksów: 
Iron Man, Hulk, Thor, Kapitan Ameryka, 
Spider-Man oraz Wolverine!

Figurki można zginać, skręcać, rzucać i odbijać!
Dodatkowy atut to świetne działanie 
antystresowe.

16
,5

  c
m

14
,5

  c
m

19,3  cm

Stwórz swoje Slimy i zbierz 
wszystkie 17 niespodzianek!

Największe odkrycie Slimy 
wszechczasów! Stwórz własne 
Slimy za pomocą unikalnej 
kolorowej mikstury i wyciągnij 
1 z 17 zabawnych niespodzianek!

Zmieszaj aktywator Slimy 
z bazą Slimy!

Dostępne 3 kolory masy: 
złota, zielona i fioletowa!

W masie fioletowej znajdziesz 
figurkę potwora dla chłopców, 
w złotej coś dziewczęcego, 
a w zielonej niespodzianki 
dla wszystkich.

5+ 12 21 x 27 x 6,5

Slimy Kreacje,
3 ass.

EP02983

123

—

Zobacz reklamę
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Zestaw Słodkie sny

Poznaj zestaw Słodkie sny i unikalnego misia 
Brokatka! Po całym dniu zabawy nakryj 
Brokatka kołderką i ukołysz do snu 
w jego cudnej kołysce.

Włóż misia do kołyski 
i zacznij bujać, a usłyszysz 
„Dobranoc Mamusiu” 
i słodkie chrapanie 
zasypiającego misia.

Zawartość zestawu:
aUnikalny miś Brokatek
aButeleczka
aSmoczek
aKołyska aktywująca 
    dodatkowe 
    funkcje misia
aKołderka

Zestaw Czas zabawy!

Poznaj zestaw Czas Zabawy! i unikalną misię 
Rubinkę! Zabierz Rubinkę na huśtawkę, 
a kiedy zgłodnieje, ubierz w cudny śliniaczek 
i nakarm buteleczką!

Włóż misia do huśtawki 
i zacznij bujać, a usłyszysz 
śmiech misia i jego 
wesołe „Ale zabawa!”.

Zawartość zestawu:
aUnikalny miś Rubinka
aButeleczka
aSmoczek
aHuśtawka aktywująca 
    dodatkowe 
    funkcje misia
a2 Śliniaczki

Zobacz reklamę

TRZECIA�SERIA�PRZESŁODKICH,�INTERAKTYWNYCH�MISIÓW�EPISIÓW!

Nowe�funkcje!�Soczyste�kolory!�Większy�miś!

Każdy�w�zestawie�z�buteleczką�do�karmienia,�smoczkiem�oraz�zawieszką,�
dzięki�której�możesz�mieć�swojego�misia�zawsze�przy�sobie!�

Misie Episie S2,
6 ass.

EP02779

3+ 12 26 x 23 x 6,5

123

3 x LR44

Seria 2 Misiów Episiów to 6 misiów 
w uwielbianych przez dziewczynki kolorach:
aChaberek
aTruskaweczka
aLandrynka
aMalinka
aJagódka
aMagnolka

Misia z tej serii można uspokoić głaszcząc 
go po głowie.

Misie Episie S3,
6 ass.

EP02924

3+ 12 26 x 23 x 6,5

123

3 x LR44

Trzecia Seria misiów to 6 nowych kolorów 
w odświeżonym opakowaniu.

Misie mają nowe funkcje, inne niż w Serii I i II.

Misie Episie Seria 3 – 
Zestaw z akcesoriami,
2 ass.

EP02925

3+ 6 30,5 x 17,5 x 9,5

123

3 x LR44

W�TRZECIEJ�SERII�DODATKOWO�MISIE�EPISIE�W�ZESTAWACH!

Zestawy�Misie�Episie�S3�z�akcesoriami�w�zupełnie�nowej�odsłonie!
W�każdym�zestawie�limitowana�edycja�Misia�Episia!

Nakarm�mnie! Ukołysz�mnie! Uspokój�mnie! Zobacz�jak�
się�cieszę!

Zabierz�mnie
ze�sobą!

Zestawy aktywują ukryte funkcje misia!
Do zestawów pasują wszystkie misie z serii 3.

Brzoskwinka Wrzosek Chmurka Miętusek Lukierek Poziomka

Unikalny Miś
Rubinka

Unikalny Miś
Brokatek

Zobacz reklamę

Słodkie sny

Czas zabawy
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Zestaw Słodkie sny

Poznaj zestaw Słodkie sny i unikalnego misia 
Brokatka! Po całym dniu zabawy nakryj 
Brokatka kołderką i ukołysz do snu 
w jego cudnej kołysce.

Włóż misia do kołyski 
i zacznij bujać, a usłyszysz 
„Dobranoc Mamusiu” 
i słodkie chrapanie 
zasypiającego misia.

Zawartość zestawu:
aUnikalny miś Brokatek
aButeleczka
aSmoczek
aKołyska aktywująca 
    dodatkowe 
    funkcje misia
aKołderka

Zestaw Czas zabawy!

Poznaj zestaw Czas Zabawy! i unikalną misię 
Rubinkę! Zabierz Rubinkę na huśtawkę, 
a kiedy zgłodnieje, ubierz w cudny śliniaczek 
i nakarm buteleczką!

Włóż misia do huśtawki 
i zacznij bujać, a usłyszysz 
śmiech misia i jego 
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aHuśtawka aktywująca 
    dodatkowe 
    funkcje misia
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Zobacz reklamę

TRZECIA�SERIA�PRZESŁODKICH,�INTERAKTYWNYCH�MISIÓW�EPISIÓW!

Nowe�funkcje!�Soczyste�kolory!�Większy�miś!

Każdy�w�zestawie�z�buteleczką�do�karmienia,�smoczkiem�oraz�zawieszką,�
dzięki�której�możesz�mieć�swojego�misia�zawsze�przy�sobie!�

Misie Episie S2,
6 ass.

EP02779

3+ 12 26 x 23 x 6,5

123

3 x LR44

Seria 2 Misiów Episiów to 6 misiów 
w uwielbianych przez dziewczynki kolorach:
aChaberek
aTruskaweczka
aLandrynka
aMalinka
aJagódka
aMagnolka

Misia z tej serii można uspokoić głaszcząc 
go po głowie.

Misie Episie S3,
6 ass.

EP02924

3+ 12 26 x 23 x 6,5

123

3 x LR44

Trzecia Seria misiów to 6 nowych kolorów 
w odświeżonym opakowaniu.

Misie mają nowe funkcje, inne niż w Serii I i II.

Misie Episie Seria 3 – 
Zestaw z akcesoriami,
2 ass.

EP02925

3+ 6 30,5 x 17,5 x 9,5

123

3 x LR44

W�TRZECIEJ�SERII�DODATKOWO�MISIE�EPISIE�W�ZESTAWACH!

Zestawy�Misie�Episie�S3�z�akcesoriami�w�zupełnie�nowej�odsłonie!
W�każdym�zestawie�limitowana�edycja�Misia�Episia!

Nakarm�mnie! Ukołysz�mnie! Uspokój�mnie! Zobacz�jak�
się�cieszę!

Zabierz�mnie
ze�sobą!

Zestawy aktywują ukryte funkcje misia!
Do zestawów pasują wszystkie misie z serii 3.

Brzoskwinka Wrzosek Chmurka Miętusek Lukierek Poziomka

Unikalny Miś
Rubinka

Unikalny Miś
Brokatek

Zobacz reklamę

Słodkie sny

Czas zabawy



ZANURZ�SIĘ�W�PODWODNY�ŚWIAT�PRZEPIĘKNYCH�SYRENEK�I�ICH�PRZYJACIÓŁ!
W�kolekcji�ponad�100�kolorowych,�starannie�wykonanych�figurek:�

16�muszelek,�16�syrenek�i�aż�75�Podwodnych�Przyjaciół!
Odwiedź�na�YouTube�kanał�Epee�Polska�i�oglądaj�animowane�przygody�

Podwodnych�Przyjaciół.

Aqualandia – Ocean 
Przyjaźni – Saszetka 
z 2 figurkami

EP02789

5+ 32 8 x 11,5 x 3

123

Zawartość saszetki:
a2 figurki Podwodnych 
    Przyjaciół
aulotka kolekcjonerska

Aqualandia – Ocean 
Przyjaźni – 6-pack 
z syrenką, 8 ass.

EP02790

5+ 8 15,5 x 18 x 4

123

–

Zawartość opakowania: 
a1 figurka Syrenki
a4 figurki Podwodnych 
    Przyjaciół (w tym 1 ukryta)
a1 otwierana muszelka
aulotka kolekcjonerska

Aqualandia – Ocean 
Przyjaźni – 12-pack 
z syrenką, 8 ass.

EP02791

5+ 8 20,5 x 25,5 x 4

123

–

Zawartość opakowania: 
a1 figurka Syrenki
a9 figurek Podwodnych Przyjaciół 
    (w tym 2 ukryte) 
a2 otwierane muszelki
aulotka kolekcjonerska

Aqualandia – Ocean 
Przyjaźni – 
Podwodna Klinika

EP02792

5+ 4 25 x 19 x 10,5

123

–

Dr Zdrówko i Witaminka nadchodzą 
z pomocą! Zajrzyj do tutejszej kliniki, 
a Twoje Syrenki i Podwodni 
Przyjaciele już zawsze będą zdrowi, 
jak ryba!

Zawartość opakowania: 
a1 Podwodna Klinika 
    z akcesoriami
a2 unikalne figurki 
    Podwodnych 
    Przyjaciół

28 cm

25
 cm

18
 cm

–

Zobacz reklamę
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Zobacz reklamę
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123

–
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    Przyjaciół (w tym 1 ukryta)
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123

–
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a9 figurek Podwodnych Przyjaciół 
    (w tym 2 ukryte) 
a2 otwierane muszelki
aulotka kolekcjonerska

Aqualandia – Ocean 
Przyjaźni – 
Podwodna Klinika

EP02792

5+ 4 25 x 19 x 10,5

123

–

Dr Zdrówko i Witaminka nadchodzą 
z pomocą! Zajrzyj do tutejszej kliniki, 
a Twoje Syrenki i Podwodni 
Przyjaciele już zawsze będą zdrowi, 
jak ryba!

Zawartość opakowania: 
a1 Podwodna Klinika 
    z akcesoriami
a2 unikalne figurki 
    Podwodnych 
    Przyjaciół

28 cm

25
 cm

18
 cm

–

Zobacz reklamę
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Zobacz reklamę
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Filly Royale – 
Stylowe Przyjęcie, 
2 ass.

EP02785

3+ 8 18 x 14,5 x 6

123

–

Zawartość opakowania: 
a1 figurka Filly Royale
aakcesoria do stylizacji (spinki,
    szczotka, doczepiane pasemko,
    naklejki lub koraliki i lusterko 
    lub toaletka) 

Produkt dostępny w wersji 

brokatowej i świecącej 

w ciemności.

Filly Royale –
Figurka 
w saszetce

EP02783

3+ 24 14 x 16 x 3

123

–

Zawartość saszetki: 
a1 figurka Filly Royale
aulotka kolekcjonerska

Filly Royale –
Konik 
z akcesoriami, 5 ass.

EP02784

3+ 8 14 x 21 x 3,5

123

–

Zawartość opakowania:
a1 figurka Filly Royale
aakcesoria do czesania
    (szczotka, spinki, 
    doczepiane pasemko)

Filly Royale – 
Salon Piękności

EP02786

3+ 12 18,5 x 26,5 x 6

123

–

Zawartość opakowania:
a2 figurki Filly Royale
aakcesoria do zabawy i stylizacji
    (m.in. szczotki, koraliki,
    doczepiane pasemka, suszarka) 
aulotka kolekcjonerska

Filly Royale – 
Urodzinowa 
Zabawa

EP02787

3+ 8 27 x 37 x 7

123

–

Zawartość opakowania: 
a2 figurki Filly Royale
a1 dwupiętrowy domek 
    w kształcie tortu
aakcesoria do zabawy 
    i stylizacji
    (m.in. huśtawka 
    dla 2 koników, 
    czapeczka, prezent, 
    szczotka, koraliki, 
    lusterko)
aulotka kolekcjonerska

BAW�SIĘ�I�STYLIZUJ�FILLY�ROYALE!
Tego�jeszcze�nie�było!�Teraz�Filly�mają�przepiękne,�kolorowe�ogonki,�

które�możesz�czesać�i�stylizować!
Różne�kolory�kryształków�Swarovskiego�na�koronach!

Unikalny�tatuaż�reprezentujący�przynależność�do�danej�rodziny!
W�zestawie�spinki,�doczepiane�pasemka�i�inne�akcesoria�do�stylizacji!

21�figurek�do�kolekcji!

19 cm

18 cm

32
,5

 cm

Zobacz reklamęZobacz reklamę
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Filly Royale – 
Stylowe Przyjęcie, 
2 ass.

EP02785

3+ 8 18 x 14,5 x 6

123

–

Zawartość opakowania: 
a1 figurka Filly Royale
aakcesoria do stylizacji (spinki,
    szczotka, doczepiane pasemko,
    naklejki lub koraliki i lusterko 
    lub toaletka) 

Produkt dostępny w wersji 

brokatowej i świecącej 

w ciemności.

Filly Royale –
Figurka 
w saszetce

EP02783

3+ 24 14 x 16 x 3

123

–

Zawartość saszetki: 
a1 figurka Filly Royale
aulotka kolekcjonerska

Filly Royale –
Konik 
z akcesoriami, 5 ass.

EP02784

3+ 8 14 x 21 x 3,5

123

–

Zawartość opakowania:
a1 figurka Filly Royale
aakcesoria do czesania
    (szczotka, spinki, 
    doczepiane pasemko)

Filly Royale – 
Salon Piękności

EP02786

3+ 12 18,5 x 26,5 x 6

123

–

Zawartość opakowania:
a2 figurki Filly Royale
aakcesoria do zabawy i stylizacji
    (m.in. szczotki, koraliki,
    doczepiane pasemka, suszarka) 
aulotka kolekcjonerska

Filly Royale – 
Urodzinowa 
Zabawa

EP02787

3+ 8 27 x 37 x 7

123

–

Zawartość opakowania: 
a2 figurki Filly Royale
a1 dwupiętrowy domek 
    w kształcie tortu
aakcesoria do zabawy 
    i stylizacji
    (m.in. huśtawka 
    dla 2 koników, 
    czapeczka, prezent, 
    szczotka, koraliki, 
    lusterko)
aulotka kolekcjonerska

BAW�SIĘ�I�STYLIZUJ�FILLY�ROYALE!
Tego�jeszcze�nie�było!�Teraz�Filly�mają�przepiękne,�kolorowe�ogonki,�

które�możesz�czesać�i�stylizować!
Różne�kolory�kryształków�Swarovskiego�na�koronach!

Unikalny�tatuaż�reprezentujący�przynależność�do�danej�rodziny!
W�zestawie�spinki,�doczepiane�pasemka�i�inne�akcesoria�do�stylizacji!

21�figurek�do�kolekcji!

19 cm

18 cm

32
,5

 cm

Zobacz reklamęZobacz reklamę



SŁODKI�POWIEW�ŚWIEŻOŚCI�W�TWOJEJ�ŁAZIENCE!

Kosmetyki�Chupa�Chups�to�doskonałe�połączenie�–�dobrze�znanych�
wszystkim�dzieciom�–�zapachów�z�delikatną�formułą,�zapewniającą�

dbałość�o�prawidłową�pielęgnację�skóry!

KAD72700
Chupa Chups – 
Żel pod prysznic 
i do kąpieli 300 ml

EAN: 8032738607062 

6

123

3+

adelikatna formuła 
aponad 95% 
    składników pochodzenia  
    naturalnego, w tym składniki 
    o działaniu nawilżającym 
    i zmiękczającym skórę 
anie narusza bariery   
    hydrolipidowej skóry
abez parabenów, SLS/SLES, 
    i sztucznych barwników
ahipoalergiczny
atestowany dermatologicznie
aidealny do codziennego użytku

KAD72703

Chupa Chups – Jabłkowe 
mydło w płynie 300 ml

EAN: 8032738607161

6

123

3+

adelikatna formuła
aponad 95% składników
    pochodzenia naturalnego,  

    w tym składniki o działaniu  
    nawilżającym 
    i zmiękczającym skórę
abez parabenów, SLS/SLES, 
    i sztucznych barwników
ahipoalergiczne
aidealne do codziennego 
    użytku

Truskawkowy 

EAN: 8032738607147

KAD72701
Cola 

EAN: 8032738607154

KAD72702
Wiśniowy

KAD72704

Chupa Chups – Truskawkowy żel 
pod prysznic i do kąpieli 1000 ml

EAN: 8032738607192

6

123

3+

adelikatna formuła
aponad 95% składników
    pochodzenia naturalnego,  

    w tym składniki o działaniu  
    nawilżającym 
    i zmiękczającym skórę
abez parabenów, SLS/SLES, 
    i sztucznych barwników
ahipoalergiczny
atestowany dermatologicznie

KAD72706

Chupa Chups –  
Pasta do zębów 75 ml

12

123

3+

ażelowa konsystencja
asmak pomarańczy
azawiera fluor oraz witaminę C,
    które wzmacniają szkliwo 
    i chronią zęby przed ubytkami
aidealna do codziennego użytku

EAN: 8032738607215

KAD79100

SMILEY – Żel pod 
prysznic i do kąpieli 
300 ml Żółty

6

123

3+

adelikatna formuła, przyjazna 
    dla skóry
afizjologiczne PH
abez parabenów i PEG
aidealny do codziennego użytku
atestowany dermatologicznie

ZAPEWNIJ�SOBIE�UŚMIECH�OD�SAMEGO�RANA�Z�LINIĄ�PRODUKTÓW�SMILEY!

EAN: 8032738608397

KAD79101

SMILEY – Żel pod 
prysznic i do kąpieli 
300 ml Różowy

6

123

3+

adelikatna formuła, przyjazna 
    dla skóry
afizjologiczne PH
abez parabenów i PEG
aidealny do codziennego użytku
atestowany dermatologicznie

EAN: 8032738608403

KAD79102

SMILEY – Żel pod 
prysznic i do kąpieli 
300 ml Niebieski

6

123

3+

adelikatna formuła,  
    przyjazna dla skóry
afizjologiczne PH
abez parabenów i PEG
aidealny 
    do codziennego 
    użytku
atestowany 
    dermatologicznie

EAN: 8032738608410

KAD79104

SMILEY – Żel pod 
prysznic i do kąpieli 
500 ml Żółty

6

123

3+

adelikatna formuła,  
    przyjazna dla skóry
afizjologiczne PH
abez parabenów i PEG
aidealny 
    do codziennego 
    użytku
atestowany 
    dermatologicznie

EAN: 8032738608434

KKO34002

Crayola – Musujące 
kredki do kąpieli 
barwiące wodę

8

123

3+

Wrzuć kredkę do wody i zobacz, 
jak woda zmienia kolor!

ałatwe w użyciu
adelikatne i bezpieczne 
    dla skóry dziecka
anie brudzą wanny ani skóry

Kredki dostępne w 3 kolorach: 
żółtym, czerwonym i niebieskim, 
które można dowolnie ze sobą 
mieszać, by uzyskać nowy 
odcień wody!

EAN: 5060228453601

ZMIEŃ�NUDNĄ�KĄPIEL�W�FANTASTYCZNIE�KOLOROWĄ�PRZYGODĘ!

KAD79103

SMILEY – Mydło 
w płynie 
300 ml

6

123

3+

adelikatna formuła,  
    przyjazna dla skóry
afizjologiczne PH
abez parabenów i PEG
aidealny 
    do codziennego 
    użytku
atestowany 
    dermatologicznie

EAN: 8032738608427
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SŁODKI�POWIEW�ŚWIEŻOŚCI�W�TWOJEJ�ŁAZIENCE!

Kosmetyki�Chupa�Chups�to�doskonałe�połączenie�–�dobrze�znanych�
wszystkim�dzieciom�–�zapachów�z�delikatną�formułą,�zapewniającą�

dbałość�o�prawidłową�pielęgnację�skóry!

KAD72700
Chupa Chups – 
Żel pod prysznic 
i do kąpieli 300 ml

EAN: 8032738607062 

6

123

3+

adelikatna formuła 
aponad 95% 
    składników pochodzenia  
    naturalnego, w tym składniki 
    o działaniu nawilżającym 
    i zmiękczającym skórę 
anie narusza bariery   
    hydrolipidowej skóry
abez parabenów, SLS/SLES, 
    i sztucznych barwników
ahipoalergiczny
atestowany dermatologicznie
aidealny do codziennego użytku

KAD72703

Chupa Chups – Jabłkowe 
mydło w płynie 300 ml

EAN: 8032738607161

6

123

3+

adelikatna formuła
aponad 95% składników
    pochodzenia naturalnego,  

    w tym składniki o działaniu  
    nawilżającym 
    i zmiękczającym skórę
abez parabenów, SLS/SLES, 
    i sztucznych barwników
ahipoalergiczne
aidealne do codziennego 
    użytku

Truskawkowy 

EAN: 8032738607147

KAD72701
Cola 

EAN: 8032738607154

KAD72702
Wiśniowy

KAD72704

Chupa Chups – Truskawkowy żel 
pod prysznic i do kąpieli 1000 ml

EAN: 8032738607192

6

123

3+

adelikatna formuła
aponad 95% składników
    pochodzenia naturalnego,  

    w tym składniki o działaniu  
    nawilżającym 
    i zmiękczającym skórę
abez parabenów, SLS/SLES, 
    i sztucznych barwników
ahipoalergiczny
atestowany dermatologicznie

KAD72706

Chupa Chups –  
Pasta do zębów 75 ml

12

123

3+

ażelowa konsystencja
asmak pomarańczy
azawiera fluor oraz witaminę C,
    które wzmacniają szkliwo 
    i chronią zęby przed ubytkami
aidealna do codziennego użytku

EAN: 8032738607215

KAD79100

SMILEY – Żel pod 
prysznic i do kąpieli 
300 ml Żółty

6

123

3+

adelikatna formuła, przyjazna 
    dla skóry
afizjologiczne PH
abez parabenów i PEG
aidealny do codziennego użytku
atestowany dermatologicznie

ZAPEWNIJ�SOBIE�UŚMIECH�OD�SAMEGO�RANA�Z�LINIĄ�PRODUKTÓW�SMILEY!

EAN: 8032738608397

KAD79101

SMILEY – Żel pod 
prysznic i do kąpieli 
300 ml Różowy

6

123

3+

adelikatna formuła, przyjazna 
    dla skóry
afizjologiczne PH
abez parabenów i PEG
aidealny do codziennego użytku
atestowany dermatologicznie

EAN: 8032738608403

KAD79102

SMILEY – Żel pod 
prysznic i do kąpieli 
300 ml Niebieski

6

123

3+

adelikatna formuła,  
    przyjazna dla skóry
afizjologiczne PH
abez parabenów i PEG
aidealny 
    do codziennego 
    użytku
atestowany 
    dermatologicznie

EAN: 8032738608410

KAD79104

SMILEY – Żel pod 
prysznic i do kąpieli 
500 ml Żółty

6

123

3+

adelikatna formuła,  
    przyjazna dla skóry
afizjologiczne PH
abez parabenów i PEG
aidealny 
    do codziennego 
    użytku
atestowany 
    dermatologicznie

EAN: 8032738608434

KKO34002

Crayola – Musujące 
kredki do kąpieli 
barwiące wodę

8

123

3+

Wrzuć kredkę do wody i zobacz, 
jak woda zmienia kolor!

ałatwe w użyciu
adelikatne i bezpieczne 
    dla skóry dziecka
anie brudzą wanny ani skóry

Kredki dostępne w 3 kolorach: 
żółtym, czerwonym i niebieskim, 
które można dowolnie ze sobą 
mieszać, by uzyskać nowy 
odcień wody!

EAN: 5060228453601

ZMIEŃ�NUDNĄ�KĄPIEL�W�FANTASTYCZNIE�KOLOROWĄ�PRZYGODĘ!

KAD79103

SMILEY – Mydło 
w płynie 
300 ml

6

123

3+

adelikatna formuła,  
    przyjazna dla skóry
afizjologiczne PH
abez parabenów i PEG
aidealny 
    do codziennego 
    użytku
atestowany 
    dermatologicznie

EAN: 8032738608427
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KGR81968

Hello Kitty – 
Pasta do zębów 
75 ml

EAN: 5010994819682

ażelowa pasta 
    o smaku truskawkowym
awzbogacona o fluor, 
    który pomaga 
    zapobiegać próchnicy
abez cukru

12

123

3+

EAN: 0672935813019

KGR81301

Hello Kitty – 
Szczoteczka 
do zębów z rączką-figurką 3D

aidealna do codziennego użytku 
amała główka i miękkie włosie
awygodny uchwyt z podstawką

12

123

3+

Hello Kitty – 
Szczoteczka 
do zębów z nakładką

KGR81005

EAN: 0672935790051

ado codziennego użytku i na wyjazd
amiękkie włosie
anakładka z hologramem Hello Kitty, 
    pozwalająca utrzymać higienę 
    szczoteczki

12

123

3+

KGR81938

Hello Kitty – 
Turbo szczoteczka 
elektryczna

EAN: 0672935819363

amała główka i miękkie włosie 
awibracyjne ruchy szczoteczki
aidealna do codziennego użytku

6

123

6+

KGR81966

Hello Kitty – 
Szczoteczka 
do zębów 
z minutnikiem

EAN: 0672935819660

aświatełko na szczoteczce miga, 
    odmierzając  czas  1 minuty – 
    zachęca dziecko do dłuższego
    szczotkowania
amiękkie włosie
abaterie w zestawie

12

123

3+

KGR81395

Hello Kitty – 
Szczoteczka junior 
z uchwytem i przyssawką 3D

EAN: 0672935813958

6

123

amiękkie włosie i mała główka
aidealna do codziennego użytku
aw zestawie z uchwytem 
    na przyssawkę, która pozwala 
    utrzymać czystość szczoteczki 
    oraz tworzy też bajkową 
    ozdobę łazienki

3+

EAN: 0672935810315

KGR81031

Hello Kitty – 
Zestaw 
2 szczoteczki, kubek 
i pasta 75 ml

a2 szczoteczki z miękkim
    włosiem
ażelowa pasta do zębów 
    o smaku truskawkowym, 
    wzbogacona  o fluor
aprzepiękny kubeczek 
    z grafiką Hello Kitty

6

123

3+

EAN: 0672935810261

azestaw zawiera owocowy żel, 
    szczoteczkę do zębów, 
    kubeczek, stojak
apo włączeniu przycisku  
    na podstawce, figurka 
    Hello Kitty jeździ 
    po podstawce 
    i odmierza czas 1 minuty, 
    w czasie której 
    dziecko powinno myć zęby
aprodukt wymaga baterii

KGR81026

Hello Kitty – 
Szczoteczka, kubek 
i pasta  75 ml w zestawie 
z urządzeniem – timerem

6

123

3+

Hello Kitty

6

123

3+

adelikatnie myją i pielęgnują 
    skórę oraz włosy dziecka
aponad 95% składników 
    pochodzenia naturalnego, 
    w tym składniki o działaniu 
    nawilżającym 
abez parabenów, SLS/SLES, 
    i sztucznych barwników
ahipoalergiczne
atestowane dermatologicznie
aidealne do codziennego użytku

KAD72800

Hello Kitty – 
Szampon 

300 ml

KAD72801

Hello Kitty – 
Żel pod prysznic 

300 ml

KAD72802

Hello Kitty – 
Mydło w płynie 

300 ml

EAN: 8032738608120 EAN: 8032738608137 EAN: 8032738608144

Trolls – 
Pasta do zębów 
75 ml

6

123

3+

KAD75106

ażelowa konsystencja
aowocowy smak
azawiera fluor oraz witaminę C,
    które wzmacniają szkliwo 
    i chronią zęby przed ubytkami
aidealna do codziennego użytku

EAN: 8032738608328

Trolls – 
Szczoteczka 
do zębów 

12

123

3+

KAD75107

aidealna do codziennego użytku
amała główka i miękkie włosie
awygodna rączka

EAN: 8032738608335

Trolls – Żel do kąpieli 
i pod prysznic 
300 ml

6

123

0+

KAD75101

adelikatnie myje i pielęgnuje 
    skórę dziecka
azawiera ponad 95%  
    naturalnych składników
abez SLS/SLES, parabenów 
    i sztucznych barwników
atestowany dermatologicznie

EAN: 8032738608274

Trolls – 
Szampon do włosów 
300 ml

6

123

0+

KAD75100

adelikatnie myje i pielęgnuje  
    włosy dziecka
azawiera ponad 95%  
    naturalnych składników
abez SLS/SLES, parabenów 
    i sztucznych barwników

EAN: 8032738608267

Trolls – 
Mydło w płynie 
300 ml

6

123

0+

KAD75102

adelikatnie myje i pielęgnuje
    skórę dziecka
azawiera ponad 95% 
    naturalnych składników
abez SLS/SLES, parabenów 
    i sztucznych barwników
ahipoalergiczne

EAN: 8032738608281

Trolls – 2 w 1 – 
Szampon i płyn
do kąpieli, 475 ml

6

123

3+

KLO1391

adelikatnie myje i pielęgnuje 
    skórę oraz włosy dziecka
ałagodna formuła, która nie
    narusza naturalnej bariery
    hydrolipidowej skóry

EAN: 8412428013913
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KGR81968

Hello Kitty – 
Pasta do zębów 
75 ml

EAN: 5010994819682

ażelowa pasta 
    o smaku truskawkowym
awzbogacona o fluor, 
    który pomaga 
    zapobiegać próchnicy
abez cukru

12

123

3+

EAN: 0672935813019

KGR81301

Hello Kitty – 
Szczoteczka 
do zębów z rączką-figurką 3D

aidealna do codziennego użytku 
amała główka i miękkie włosie
awygodny uchwyt z podstawką

12

123

3+

Hello Kitty – 
Szczoteczka 
do zębów z nakładką

KGR81005

EAN: 0672935790051

ado codziennego użytku i na wyjazd
amiękkie włosie
anakładka z hologramem Hello Kitty, 
    pozwalająca utrzymać higienę 
    szczoteczki

12

123

3+

KGR81938

Hello Kitty – 
Turbo szczoteczka 
elektryczna

EAN: 0672935819363

amała główka i miękkie włosie 
awibracyjne ruchy szczoteczki
aidealna do codziennego użytku

6

123

6+

KGR81966

Hello Kitty – 
Szczoteczka 
do zębów 
z minutnikiem

EAN: 0672935819660

aświatełko na szczoteczce miga, 
    odmierzając  czas  1 minuty – 
    zachęca dziecko do dłuższego
    szczotkowania
amiękkie włosie
abaterie w zestawie

12

123

3+

KGR81395

Hello Kitty – 
Szczoteczka junior 
z uchwytem i przyssawką 3D

EAN: 0672935813958

6

123

amiękkie włosie i mała główka
aidealna do codziennego użytku
aw zestawie z uchwytem 
    na przyssawkę, która pozwala 
    utrzymać czystość szczoteczki 
    oraz tworzy też bajkową 
    ozdobę łazienki

3+

EAN: 0672935810315

KGR81031

Hello Kitty – 
Zestaw 
2 szczoteczki, kubek 
i pasta 75 ml

a2 szczoteczki z miękkim
    włosiem
ażelowa pasta do zębów 
    o smaku truskawkowym, 
    wzbogacona  o fluor
aprzepiękny kubeczek 
    z grafiką Hello Kitty

6

123

3+

EAN: 0672935810261

azestaw zawiera owocowy żel, 
    szczoteczkę do zębów, 
    kubeczek, stojak
apo włączeniu przycisku  
    na podstawce, figurka 
    Hello Kitty jeździ 
    po podstawce 
    i odmierza czas 1 minuty, 
    w czasie której 
    dziecko powinno myć zęby
aprodukt wymaga baterii

KGR81026

Hello Kitty – 
Szczoteczka, kubek 
i pasta  75 ml w zestawie 
z urządzeniem – timerem

6

123

3+

Hello Kitty

6

123

3+

adelikatnie myją i pielęgnują 
    skórę oraz włosy dziecka
aponad 95% składników 
    pochodzenia naturalnego, 
    w tym składniki o działaniu 
    nawilżającym 
abez parabenów, SLS/SLES, 
    i sztucznych barwników
ahipoalergiczne
atestowane dermatologicznie
aidealne do codziennego użytku

KAD72800

Hello Kitty – 
Szampon 

300 ml

KAD72801

Hello Kitty – 
Żel pod prysznic 

300 ml

KAD72802

Hello Kitty – 
Mydło w płynie 

300 ml

EAN: 8032738608120 EAN: 8032738608137 EAN: 8032738608144

Trolls – 
Pasta do zębów 
75 ml

6

123

3+

KAD75106

ażelowa konsystencja
aowocowy smak
azawiera fluor oraz witaminę C,
    które wzmacniają szkliwo 
    i chronią zęby przed ubytkami
aidealna do codziennego użytku

EAN: 8032738608328

Trolls – 
Szczoteczka 
do zębów 

12

123

3+

KAD75107

aidealna do codziennego użytku
amała główka i miękkie włosie
awygodna rączka

EAN: 8032738608335

Trolls – Żel do kąpieli 
i pod prysznic 
300 ml

6

123

0+

KAD75101

adelikatnie myje i pielęgnuje 
    skórę dziecka
azawiera ponad 95%  
    naturalnych składników
abez SLS/SLES, parabenów 
    i sztucznych barwników
atestowany dermatologicznie

EAN: 8032738608274

Trolls – 
Szampon do włosów 
300 ml

6

123

0+

KAD75100

adelikatnie myje i pielęgnuje  
    włosy dziecka
azawiera ponad 95%  
    naturalnych składników
abez SLS/SLES, parabenów 
    i sztucznych barwników

EAN: 8032738608267

Trolls – 
Mydło w płynie 
300 ml

6

123

0+

KAD75102

adelikatnie myje i pielęgnuje
    skórę dziecka
azawiera ponad 95% 
    naturalnych składników
abez SLS/SLES, parabenów 
    i sztucznych barwników
ahipoalergiczne

EAN: 8032738608281

Trolls – 2 w 1 – 
Szampon i płyn
do kąpieli, 475 ml

6

123

3+

KLO1391

adelikatnie myje i pielęgnuje 
    skórę oraz włosy dziecka
ałagodna formuła, która nie
    narusza naturalnej bariery
    hydrolipidowej skóry

EAN: 8412428013913
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EAN: 5060228450853

KKO10026

Świnka Peppa – 
2-pack szczoteczek 
do zębów

agłówki szczoteczek 
    dostosowane 
    wielkością do małej 
    buzi dziecka
apostaci Peppy 
    i George’a

12

123

3+

KKO10029

Świnka Peppa – 
Myjka, clipstrip 
32-pack

EAN: 5060228451119

akolorowa, dwustronna 
    myjka
az jednej strony wizerunek 
    Peppy, a z drugiej 
    George’a
awysokość 19 cm

32

123

3+

KKO10001

Świnka Peppa – 
Pasta do zębów 
75 ml

EAN: 5060228450006

auwielbiany przez 
    dzieci smak gumy     
    balonowej
apojemność 75 ml

12

123

3+

KKO10002

Świnka Peppa – 
Płyn do kąpieli 
400 ml

EAN: 5060228450075

ałagodnie myje 
    i pielęgnuje 
    skórę dziecka
atworzy przyjemną 
    pianę

6

123

3+

KKO10077

Świnka Peppa – 
Elektryczna szczoteczka 
do zębów z timerem

EAN: 5060228452680

aobrotowe ruchy szczoteczki 
    dokładnie usuwają 
    płytkę nazębną
amiękkie włosie i mała główka
aświatełko na rączce odmierza 
    czas 2 minut

12

123

3+

EAN: 5060228450105

apięknie wykonana  
    gąbka w kształcie   
    2 najpopularniejszych
    postaci: Peppa, George
awysokość 19 cm

25  cm

25
  c

m

21
  c

m

KKO10027

Świnka Peppa – 
Gąbka 3D, 
2 ass.

12

123

3+

Frozen – Saszetka 
Niespodzianka z EDT 
9,5 ml 

KAV6316

3+24

123

Zawartość saszetki:
awoda toaletowa 9,5 ml 
    o delikatnej 
    cytrusowo-kwiatowej 
    nucie
azakładka do książki
azestaw naklejek

EAN: 0663350063165

KLO1679

Disney Princess –
Płyn do kąpieli 
i szampon 475 ml

EAN: 8412428016792

6

123

3+

adelikatnie myje i pielęgnuje
    skórę oraz włosy dziecka
anie narusza bariery
    hydrolipidowej skóry
aidealny do codziennego
    użytku
awydajny

KGR59006

My Little Pony – 
Pasta do zębów 
75 ml

EAN: 0672935590064

ażelowa konsystencja
apiękny, truskawkowy zapach
abez cukru
azawiera fluor, który chroni 
    zęby przed ubytkami

EAN: 0672935597186

My Little Pony – 
2-pack szczoteczek 
do zębów z nakładką 

KGR59718

aidealna na co dzień 
    i na wyjazd
aokrągłe główka 
    i miękkie włosie 
awygodny uchwyt
aw zestawie z nakładkami

12

123

3+

KGR59005

My Little Pony – 
Szczoteczka do zębów 
z nakładką, 2 ass. 

EAN: 0672935590057

6

123

aidealna do codziennego użytku, 
    jak i na wyjazd
aokrągłe główka i miękkie włosie
awygodny uchwyt
aw zestawie z nakładką

3+

My Little Pony – 
Turbo szczoteczka 
elektryczna 

KGR59938

EAN: 0672935599388

aidealna do codziennego użytku
amiękkie włosie 
    i mała główka
awibracyjne ruchy szczoteczki 
    dokładnie oczyszczają 
    płytkę nazębną
abezpieczna dla dziąseł

6

123

6+

EAN: 5060228453991

KKO33003

My Little Pony 
Figurka 3D – Płyn 
do kąpieli 200 ml 

apłyn delikatnie myje 
    i pielęgnuje skórę dziecka
apiękny melonowy zapach
abez parabenów i alergenów
azamknięty w przepieknej figurce 3D, 
    która po wykorzystaniu płynu, świetnie     
    sprawdzi się jako zabawka
afigurka 3D posiada włosy, które można 
    czesać i stylizować

4

123

3+

KKO33011

My Little Pony – 
Kucykowy zestaw

EAN: 5060228454073

aw zestawie mgiełka do ciała 
    100 ml o przyjemnym 
    melonowym zapachu, produkt 
    2 w 1: płyn do kąpieli i pod 
    prysznic 150 ml o zapachu 
    melonowym, szczotka do włosów 
    z wizerunkiem Pinkie Pie oraz 
    piękna gumka do włosów
azestaw idealny na prezent

6

123

3+

EAN: 0672935590316

KGR59031

My Little Pony – 
Zestaw 2 szczoteczki, 
kubek + pasta 75 ml

3+12

123

aw zestawie żelowa pasta do zębów
    75 ml, 2 szczoteczki oraz kubek 
    z przepiękną grafiką My Little Pony
apasta zawiera fluor, wapń 
    i prowitaminę B5, które wzmacniają
    szkliwo i chronią zęby przed
    ubytkami 
aszczoteczki z miękkim włosiem, 
    skrobaczką do czyszczenia języka oraz     
    wygodnym uchwytem z podstawką

6

123

3+

Ogromny�sukces�„My�Little�Pony:�The�Movie”�2017�-�dochód�filmu�to�54,8�mln�dolarów!
Najnowsza�seria�przygód�przesłodkich�kucyków�emitowana�na�MiniMini+�oraz�pozostałe�serie�

na�TVP�ABC�i�JimJam.

EAN: 5060228454011

KKO33005

My Little Pony – 
Żel pod prysznic 
i do kąpieli 400 ml

3+12

123

apłyn delikatnie myje 
    i pielęgnuje skórę dziecka
apiękny melonowy zapach
abez parabenów i alergenów
atworzy wspaniałe bańki
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EAN: 5060228450853

KKO10026

Świnka Peppa – 
2-pack szczoteczek 
do zębów

agłówki szczoteczek 
    dostosowane 
    wielkością do małej 
    buzi dziecka
apostaci Peppy 
    i George’a

12

123

3+

KKO10029

Świnka Peppa – 
Myjka, clipstrip 
32-pack

EAN: 5060228451119

akolorowa, dwustronna 
    myjka
az jednej strony wizerunek 
    Peppy, a z drugiej 
    George’a
awysokość 19 cm

32

123

3+

KKO10001

Świnka Peppa – 
Pasta do zębów 
75 ml

EAN: 5060228450006

auwielbiany przez 
    dzieci smak gumy     
    balonowej
apojemność 75 ml

12

123

3+

KKO10002

Świnka Peppa – 
Płyn do kąpieli 
400 ml

EAN: 5060228450075

ałagodnie myje 
    i pielęgnuje 
    skórę dziecka
atworzy przyjemną 
    pianę

6

123

3+

KKO10077

Świnka Peppa – 
Elektryczna szczoteczka 
do zębów z timerem

EAN: 5060228452680

aobrotowe ruchy szczoteczki 
    dokładnie usuwają 
    płytkę nazębną
amiękkie włosie i mała główka
aświatełko na rączce odmierza 
    czas 2 minut

12

123

3+

EAN: 5060228450105

apięknie wykonana  
    gąbka w kształcie   
    2 najpopularniejszych
    postaci: Peppa, George
awysokość 19 cm

25  cm

25
  c

m

21
  c

m

KKO10027

Świnka Peppa – 
Gąbka 3D, 
2 ass.

12

123

3+

Frozen – Saszetka 
Niespodzianka z EDT 
9,5 ml 

KAV6316

3+24

123

Zawartość saszetki:
awoda toaletowa 9,5 ml 
    o delikatnej 
    cytrusowo-kwiatowej 
    nucie
azakładka do książki
azestaw naklejek

EAN: 0663350063165

KLO1679

Disney Princess –
Płyn do kąpieli 
i szampon 475 ml

EAN: 8412428016792

6

123

3+

adelikatnie myje i pielęgnuje
    skórę oraz włosy dziecka
anie narusza bariery
    hydrolipidowej skóry
aidealny do codziennego
    użytku
awydajny

KGR59006

My Little Pony – 
Pasta do zębów 
75 ml

EAN: 0672935590064

ażelowa konsystencja
apiękny, truskawkowy zapach
abez cukru
azawiera fluor, który chroni 
    zęby przed ubytkami

EAN: 0672935597186

My Little Pony – 
2-pack szczoteczek 
do zębów z nakładką 

KGR59718

aidealna na co dzień 
    i na wyjazd
aokrągłe główka 
    i miękkie włosie 
awygodny uchwyt
aw zestawie z nakładkami

12

123

3+

KGR59005

My Little Pony – 
Szczoteczka do zębów 
z nakładką, 2 ass. 

EAN: 0672935590057

6

123

aidealna do codziennego użytku, 
    jak i na wyjazd
aokrągłe główka i miękkie włosie
awygodny uchwyt
aw zestawie z nakładką

3+

My Little Pony – 
Turbo szczoteczka 
elektryczna 

KGR59938

EAN: 0672935599388

aidealna do codziennego użytku
amiękkie włosie 
    i mała główka
awibracyjne ruchy szczoteczki 
    dokładnie oczyszczają 
    płytkę nazębną
abezpieczna dla dziąseł

6

123

6+

EAN: 5060228453991

KKO33003

My Little Pony 
Figurka 3D – Płyn 
do kąpieli 200 ml 

apłyn delikatnie myje 
    i pielęgnuje skórę dziecka
apiękny melonowy zapach
abez parabenów i alergenów
azamknięty w przepieknej figurce 3D, 
    która po wykorzystaniu płynu, świetnie     
    sprawdzi się jako zabawka
afigurka 3D posiada włosy, które można 
    czesać i stylizować

4

123

3+

KKO33011

My Little Pony – 
Kucykowy zestaw

EAN: 5060228454073

aw zestawie mgiełka do ciała 
    100 ml o przyjemnym 
    melonowym zapachu, produkt 
    2 w 1: płyn do kąpieli i pod 
    prysznic 150 ml o zapachu 
    melonowym, szczotka do włosów 
    z wizerunkiem Pinkie Pie oraz 
    piękna gumka do włosów
azestaw idealny na prezent

6

123

3+

EAN: 0672935590316

KGR59031

My Little Pony – 
Zestaw 2 szczoteczki, 
kubek + pasta 75 ml

3+12

123

aw zestawie żelowa pasta do zębów
    75 ml, 2 szczoteczki oraz kubek 
    z przepiękną grafiką My Little Pony
apasta zawiera fluor, wapń 
    i prowitaminę B5, które wzmacniają
    szkliwo i chronią zęby przed
    ubytkami 
aszczoteczki z miękkim włosiem, 
    skrobaczką do czyszczenia języka oraz     
    wygodnym uchwytem z podstawką

6

123

3+

Ogromny�sukces�„My�Little�Pony:�The�Movie”�2017�-�dochód�filmu�to�54,8�mln�dolarów!
Najnowsza�seria�przygód�przesłodkich�kucyków�emitowana�na�MiniMini+�oraz�pozostałe�serie�

na�TVP�ABC�i�JimJam.

EAN: 5060228454011

KKO33005

My Little Pony – 
Żel pod prysznic 
i do kąpieli 400 ml

3+12

123

apłyn delikatnie myje 
    i pielęgnuje skórę dziecka
apiękny melonowy zapach
abez parabenów i alergenów
atworzy wspaniałe bańki
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PSI�PATROL�–�ULUBIONY�SERIAL�DZIECI�W�WIEKU�4-9�LAT!
aSerial�na�antenie�Nickelodeon�i�PULS�2aSerial�dostępny�na�DVD

KLO1110

Psi Patrol – Skye – 
Szczoteczka do zębów 
z nakładką

EAN: 8412428011100

aidealna do codziennego
    użytku i na wyjazd
amiękkie włosie
awygodny gumowy uchwyt
azaokrąglona główka szczoteczki,     
    dostosowana wielkością do buzi dziecka

12

123

3+

EAN: 8412428011216

adelikatnie myje i pielęgnuję skórę 
    oraz włosy dziecka
anie narusza bariery hydrolipidowej skóry
aidealny do codziennego użytku
awydajny

KLO1121

Psi Patrol – Skye – 
2 w 1 – Płyn do kąpieli 
i szampon 1000 ml

6

123

3+

KAV5408

Masza i Niedźwiedź – Zestaw 
upominkowy z kubkiem 
i EDT 50 ml

EAN: 0663350054088

aw zestawie piękny plastikowy 
    kubeczek ze słomką, woda 
    toaletowa 50 ml o przyjemnej 
    waniliowo-owocowej nucie 
    oraz śliczna torebka 
    z wizerunkami ulubionych 
    postaci z bajki Masza 
    i Niedźwiedź
azestaw idealny na prezent

6

123

3+

KAV5483

Masza i Niedźwiedź – Mini 
zestaw, EDT 10 ml + 
żel pod prysznic 25 ml

EAN: 0663350054835

aw zestawie płyn pod prysznic 
    25 ml oraz woda toaletowa 
    w kulce 10 ml o delikatnej 
    waniliowo-owocowej nucie
azestaw idealny 
    na wycieczkę/w podróży

24

123

3+

KAV5559

Masza i Niedźwiedź – Saszetka 
Niespodzianka z EDT 9,5 ml

EAN: 0663350055597

Zawartość saszetki:
awoda toaletowa 
    9,5 ml o delikatnej 
    waniliowo-owocowej 
    nucie
azakładka do książki
azestaw naklejek

24

123

3+

KAV5223

Masza i Niedźwiedź – 
Figurka 3D Żel pod prysznic 
200 ml

EAN: 0663350052237

apłyn delikatnie myje 
    i pielęgnuje skórę dziecka
apiękny waniliowo-owocowy zapach
abez parabenów i alergenów
azamknięty w przepięknej figurce 3D, 
    która po wykorzystaniu płynu, 
    świetnie sprawdzi się jako zabawka 

6

123

3+

KKO30000

Psi Patrol – 
2-pack szczoteczek 
do zębów

EAN: 5060228452413 

azaokrąglone główki 
    szczoteczek, dostowane 
    wielkością do buzi dziecka
aergonomiczne, gumowe
    uchwyty idealnie 
    dopasowane 
    do małych rączek

12

123

3+

KKO30001

Psi Patrol – 
Pasta do zębów 
75 ml

EAN: 5060228452420

aprzyjemny, owocowy smak
achroni przed powstawaniem
    próchnicy 
adba o zdrowie dziąseł dziecka
awzmacnia 
    i remineralizuje szkliwo

12

123

3+

KLO1109

Psi Patrol – 
Szczoteczka 
do zębów z nakładką

EAN: 8412428011094

aidealna do codziennego
    użytku i na wyjazd
amiękkie włosie
awygodna rączka
anakładka pozwalająca
    utrzymać czystość
    szczoteczki

12

123

3+

KKO30014

Psi Patrol – 
Szczoteczka 
do zębów z minutnikiem

EAN: 5060228452888

adokładnie oczyszcza zęby
abezpieczna dla dziąseł
aświatełko na szczoteczce
    miga odmierzając czas 
    1 minuty – zachęca do
    dłuższego szczotkowania

12

123

3+

KKO30002

Psi Patrol – 
Żel pod prysznic 
i do kąpieli 400 ml

EAN: 5060228452437

apiękny, owocowy 
    zapach
ałagodnie myje 
    i pielęgnuje 
    skórę dziecka 

6

123

3+

KLO1111

Psi Patrol – 2 w 1 
– Płyn do kąpieli 
i szampon 475 ml 

EAN: 8412428011117

adelikatnie myje i pielęgnuję 
    skórę oraz włosy dziecka
anie narusza bariery     
    hydrolipidowej skóry
aidealny do codziennego użytku
awydajny

6

123

3+

KKO30006Psi Patrol – 
Figurka 3D 
i płyn do kąpieli 
150 ml

EAN: 5060228453236

apłyn delikatnie myje 
    i pielęgnuje skórę dziecka
azamknięty w przepięknej 
    figurce 3D, która 
    po wykorzystaniu płynu,
    świetnie sprawdzi się 
    jako zabawka

4

123

3+

KKO30028

EAN: 5060228453816EAN: 8412428011209

aw zestawie produkt 
    2 w 1: płyn do kąpieli 
    i szampon 150 ml, 
    szczotka do włosów 
    oraz śliczna torebka 
    z podobizną 
    serialowej Skye
azestaw idealny 
    na prezent

KLO1120

Psi Patrol – Skye – Zestaw 
upominkowy z torebką 6

123

3+

KAD71062

Myszka Miki
 i Przyjaciele – 
Mydło w płynie 
300 ml

EAN: 8032738605822

6

123

0+

aprodukt łagodnie myje 
    i pielęgnuje skórę dziecka
azawiera 95% składników 
    pochodzenia  naturalnego
abez parabenów 
    i sztucznych barwników

KAD71061

Myszka Miki
i Przyjaciele – 2 w 1 
– Żel pod prysznic 
i szampon 250 ml

EAN: 8032738605815

6

123

0+

aprodukt łagodnie myje 
    i pielęgnuje włosy oraz 
    skórę dziecka
azawiera 95% składników 
    pochodzenia  naturalnego
abez parabenów 
    i sztucznych barwników
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PSI�PATROL�–�ULUBIONY�SERIAL�DZIECI�W�WIEKU�4-9�LAT!
aSerial�na�antenie�Nickelodeon�i�PULS�2aSerial�dostępny�na�DVD

KLO1110

Psi Patrol – Skye – 
Szczoteczka do zębów 
z nakładką

EAN: 8412428011100

aidealna do codziennego
    użytku i na wyjazd
amiękkie włosie
awygodny gumowy uchwyt
azaokrąglona główka szczoteczki,     
    dostosowana wielkością do buzi dziecka

12

123

3+

EAN: 8412428011216

adelikatnie myje i pielęgnuję skórę 
    oraz włosy dziecka
anie narusza bariery hydrolipidowej skóry
aidealny do codziennego użytku
awydajny

KLO1121

Psi Patrol – Skye – 
2 w 1 – Płyn do kąpieli 
i szampon 1000 ml

6

123

3+

KAV5408

Masza i Niedźwiedź – Zestaw 
upominkowy z kubkiem 
i EDT 50 ml

EAN: 0663350054088

aw zestawie piękny plastikowy 
    kubeczek ze słomką, woda 
    toaletowa 50 ml o przyjemnej 
    waniliowo-owocowej nucie 
    oraz śliczna torebka 
    z wizerunkami ulubionych 
    postaci z bajki Masza 
    i Niedźwiedź
azestaw idealny na prezent

6

123

3+

KAV5483

Masza i Niedźwiedź – Mini 
zestaw, EDT 10 ml + 
żel pod prysznic 25 ml

EAN: 0663350054835

aw zestawie płyn pod prysznic 
    25 ml oraz woda toaletowa 
    w kulce 10 ml o delikatnej 
    waniliowo-owocowej nucie
azestaw idealny 
    na wycieczkę/w podróży

24

123

3+

KAV5559

Masza i Niedźwiedź – Saszetka 
Niespodzianka z EDT 9,5 ml

EAN: 0663350055597

Zawartość saszetki:
awoda toaletowa 
    9,5 ml o delikatnej 
    waniliowo-owocowej 
    nucie
azakładka do książki
azestaw naklejek

24

123

3+

KAV5223

Masza i Niedźwiedź – 
Figurka 3D Żel pod prysznic 
200 ml

EAN: 0663350052237

apłyn delikatnie myje 
    i pielęgnuje skórę dziecka
apiękny waniliowo-owocowy zapach
abez parabenów i alergenów
azamknięty w przepięknej figurce 3D, 
    która po wykorzystaniu płynu, 
    świetnie sprawdzi się jako zabawka 

6

123

3+

KKO30000

Psi Patrol – 
2-pack szczoteczek 
do zębów

EAN: 5060228452413 

azaokrąglone główki 
    szczoteczek, dostowane 
    wielkością do buzi dziecka
aergonomiczne, gumowe
    uchwyty idealnie 
    dopasowane 
    do małych rączek

12

123

3+

KKO30001

Psi Patrol – 
Pasta do zębów 
75 ml

EAN: 5060228452420

aprzyjemny, owocowy smak
achroni przed powstawaniem
    próchnicy 
adba o zdrowie dziąseł dziecka
awzmacnia 
    i remineralizuje szkliwo

12

123

3+

KLO1109

Psi Patrol – 
Szczoteczka 
do zębów z nakładką

EAN: 8412428011094

aidealna do codziennego
    użytku i na wyjazd
amiękkie włosie
awygodna rączka
anakładka pozwalająca
    utrzymać czystość
    szczoteczki

12

123

3+

KKO30014

Psi Patrol – 
Szczoteczka 
do zębów z minutnikiem

EAN: 5060228452888

adokładnie oczyszcza zęby
abezpieczna dla dziąseł
aświatełko na szczoteczce
    miga odmierzając czas 
    1 minuty – zachęca do
    dłuższego szczotkowania

12

123

3+

KKO30002

Psi Patrol – 
Żel pod prysznic 
i do kąpieli 400 ml

EAN: 5060228452437

apiękny, owocowy 
    zapach
ałagodnie myje 
    i pielęgnuje 
    skórę dziecka 

6

123

3+

KLO1111

Psi Patrol – 2 w 1 
– Płyn do kąpieli 
i szampon 475 ml 

EAN: 8412428011117

adelikatnie myje i pielęgnuję 
    skórę oraz włosy dziecka
anie narusza bariery     
    hydrolipidowej skóry
aidealny do codziennego użytku
awydajny

6

123

3+

KKO30006Psi Patrol – 
Figurka 3D 
i płyn do kąpieli 
150 ml

EAN: 5060228453236

apłyn delikatnie myje 
    i pielęgnuje skórę dziecka
azamknięty w przepięknej 
    figurce 3D, która 
    po wykorzystaniu płynu,
    świetnie sprawdzi się 
    jako zabawka

4

123

3+

KKO30028

EAN: 5060228453816EAN: 8412428011209

aw zestawie produkt 
    2 w 1: płyn do kąpieli 
    i szampon 150 ml, 
    szczotka do włosów 
    oraz śliczna torebka 
    z podobizną 
    serialowej Skye
azestaw idealny 
    na prezent

KLO1120

Psi Patrol – Skye – Zestaw 
upominkowy z torebką 6

123

3+

KAD71062

Myszka Miki
 i Przyjaciele – 
Mydło w płynie 
300 ml

EAN: 8032738605822

6

123

0+

aprodukt łagodnie myje 
    i pielęgnuje skórę dziecka
azawiera 95% składników 
    pochodzenia  naturalnego
abez parabenów 
    i sztucznych barwników

KAD71061

Myszka Miki
i Przyjaciele – 2 w 1 
– Żel pod prysznic 
i szampon 250 ml

EAN: 8032738605815

6

123

0+

aprodukt łagodnie myje 
    i pielęgnuje włosy oraz 
    skórę dziecka
azawiera 95% składników 
    pochodzenia  naturalnego
abez parabenów 
    i sztucznych barwników
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KAV6587

Psi Patrol – Kręgle, zestaw (6 x Żel 
pod prysznic 100ml + 2 piłki) 

EAN: 0663350065879

aw zestawie 6 produktów 
    2 w 1: szampon + żel 
    pod prysznic, zamkniętych 
    w pięknie wykonanych 
    kręglach oraz 2 piłeczki
akosmetyki łagodnie myją 
    i pielęgnują skórę 
    oraz włosy dziecka
afantastyczny zestaw, 
    który sprawi 
    każdemu dziecku 
    mnóstwo frajdy

6

123

3+

KGR66966

Tomek i Przyjaciele – 
Szczoteczka do zębów 
z minutnikiem

EAN: 0672935669661

aświatełko na szczoteczce miga,   
    odmierzając czas 1 minuty  
    zachęca  dziecko do dłuższego 
    szczotkowania 
amała rączka i miękkie włosie 
abaterie w zestawie

6

123

3+

KGR66777

Tomek i Przyjaciele – 
Szczoteczka do zębów 
z trójkolorowym timerem

EAN: 0672935667773

amiękkie włosie
amała główka
a3 kolory światełek odmierzają czas  
    szczotkowania: zielony (30 sek.),  
    żółty (30 sek.), czerwony (5 sek.)
auchwyt szczoteczki z przyssawką

6

123

3+

KGR66031

Tomek i Przyjaciele – 
2 Szczoteczki, kubek 
+ pasta 75 ml

EAN: 0672935660316

a2 szczoteczki do zębów
ażel do zębów o smaku 
    owocowym 75 ml
akubeczek Tomek 
    i Przyjaciele

6

123

3+

KAD72517

Tomek i Przyjaciele – 
Żel pod prysznic 
300 ml

EAN: 8032738608007

adelikatnie myje i pielęgnuje skórę dziecka
azawiera ponad 95% składników
    pochodzenia naturalnego, w tym
    składniki o działaniu nawilżającym 
    i zmiękczającym skórę
anie narusza bariery hydrolipidowej
abez parabenów, SLS/SLES 
    i sztucznych barwników

6

123

3+

KAD72516

Tomek i Przyjaciele – 
Szampon do włosów 
300 ml

EAN: 8032738607994

adelikatnie myje i pielęgnuje 
    włosy dziecka
azawiera ponad 95% składników
    pochodzenia naturalnego, w tym
    składniki o działaniu nawilżającym 
    i zmiękczającym skórę
anie narusza bariery hydrolipidowej
abez parabenów, SLS/SLES 
    i sztucznych barwników

6

123

3+

KGR66006

Tomek i Przyjaciele – 
Pasta do zębów 
75 ml

EAN: 0672935660064

ażelowa pasta 
    o smaku owocowym
azawiera fluor, który pomaga
    chronić szkliwo zębów

6

123

3+

EAN: 0672935660095

KGR66009

Tomek i Przyjaciele –
Szczoteczka do zębów 
z nakładką

12

123

aidealna do codziennego użytku,  
    jak i w podróży
awygodna rączka 
    i gumowa podstawka
anakładka, z efektem hologramu, 
    pozwalająca utrzymać higienę 

3+

ODKRYJ�ŚWIAT�TOMKA�I�JEGO�PRZYJACIÓŁ!
Tomek�i�Przyjaciele�to�animowany�serial�telewizyjny�oparty�na�serii�książek�dla�dzieci.�

Obecnie�emitowany�jest�na�kanałach:�Polsat�JimJam,�TVP1�i�MiniMini+.

Strażak Sam – Szampon 
300 ml

KAD72300

EAN: 8032738607383

6

123

0+

aprodukt łagodnie myje
    i pielęgnuje włosy
aułatwia rozczesywanie
azawiera 95%składników 
    pochodzenia naturalnego
abez parabenów 
    i sztucznych barwników

EAN: 8032738607406

KAD72302

Strażak Sam – Mydło 
w płynie 300 ml

6

123

0+

aprodukt łagodnie myje
    i pielęgnuje skórę rąk dziecka
azawiera 95% składników 
    pochodzenia naturalnego
abez parabenów
    i sztucznych barwników

KAD72301

EAN: 8032738607390

Strażak Sam – Żel 
pod prysznic 300 ml

6

123

0+

aprodukt łagodnie myje
    i pielęgnuje skórę dziecka
azawiera 95% składników  
    pochodzenia naturalnego
abez parabenów 
    i sztucznych barwników

KAV6586

Psi Patrol – Zestaw upominkowy 
z kubkiem i EDT 50 ml

EAN: 0663350065862

aw zestawie piękny  
    plastikowy kubeczek 
    ze słomką, woda 
    toaletowa 50 ml 
    o delikatnej korzenno-
    cytrusowej nucie 
    oraz śliczna torebka 
    z wizerunkami 
    ulubionych postaci 
    z bajki Psi Patrol
azestaw idealny 
    na prezent

6

123

3+
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KAV6587

Psi Patrol – Kręgle, zestaw (6 x Żel 
pod prysznic 100ml + 2 piłki) 

EAN: 0663350065879

aw zestawie 6 produktów 
    2 w 1: szampon + żel 
    pod prysznic, zamkniętych 
    w pięknie wykonanych 
    kręglach oraz 2 piłeczki
akosmetyki łagodnie myją 
    i pielęgnują skórę 
    oraz włosy dziecka
afantastyczny zestaw, 
    który sprawi 
    każdemu dziecku 
    mnóstwo frajdy

6

123

3+

KGR66966

Tomek i Przyjaciele – 
Szczoteczka do zębów 
z minutnikiem

EAN: 0672935669661

aświatełko na szczoteczce miga,   
    odmierzając czas 1 minuty  
    zachęca  dziecko do dłuższego 
    szczotkowania 
amała rączka i miękkie włosie 
abaterie w zestawie

6

123

3+

KGR66777

Tomek i Przyjaciele – 
Szczoteczka do zębów 
z trójkolorowym timerem

EAN: 0672935667773

amiękkie włosie
amała główka
a3 kolory światełek odmierzają czas  
    szczotkowania: zielony (30 sek.),  
    żółty (30 sek.), czerwony (5 sek.)
auchwyt szczoteczki z przyssawką

6

123

3+

KGR66031

Tomek i Przyjaciele – 
2 Szczoteczki, kubek 
+ pasta 75 ml

EAN: 0672935660316

a2 szczoteczki do zębów
ażel do zębów o smaku 
    owocowym 75 ml
akubeczek Tomek 
    i Przyjaciele

6

123

3+

KAD72517

Tomek i Przyjaciele – 
Żel pod prysznic 
300 ml

EAN: 8032738608007

adelikatnie myje i pielęgnuje skórę dziecka
azawiera ponad 95% składników
    pochodzenia naturalnego, w tym
    składniki o działaniu nawilżającym 
    i zmiękczającym skórę
anie narusza bariery hydrolipidowej
abez parabenów, SLS/SLES 
    i sztucznych barwników

6

123

3+

KAD72516

Tomek i Przyjaciele – 
Szampon do włosów 
300 ml

EAN: 8032738607994

adelikatnie myje i pielęgnuje 
    włosy dziecka
azawiera ponad 95% składników
    pochodzenia naturalnego, w tym
    składniki o działaniu nawilżającym 
    i zmiękczającym skórę
anie narusza bariery hydrolipidowej
abez parabenów, SLS/SLES 
    i sztucznych barwników

6

123

3+

KGR66006

Tomek i Przyjaciele – 
Pasta do zębów 
75 ml

EAN: 0672935660064

ażelowa pasta 
    o smaku owocowym
azawiera fluor, który pomaga
    chronić szkliwo zębów

6

123

3+

EAN: 0672935660095

KGR66009

Tomek i Przyjaciele –
Szczoteczka do zębów 
z nakładką

12

123

aidealna do codziennego użytku,  
    jak i w podróży
awygodna rączka 
    i gumowa podstawka
anakładka, z efektem hologramu, 
    pozwalająca utrzymać higienę 

3+

ODKRYJ�ŚWIAT�TOMKA�I�JEGO�PRZYJACIÓŁ!
Tomek�i�Przyjaciele�to�animowany�serial�telewizyjny�oparty�na�serii�książek�dla�dzieci.�

Obecnie�emitowany�jest�na�kanałach:�Polsat�JimJam,�TVP1�i�MiniMini+.

Strażak Sam – Szampon 
300 ml

KAD72300

EAN: 8032738607383

6

123

0+

aprodukt łagodnie myje
    i pielęgnuje włosy
aułatwia rozczesywanie
azawiera 95%składników 
    pochodzenia naturalnego
abez parabenów 
    i sztucznych barwników

EAN: 8032738607406

KAD72302

Strażak Sam – Mydło 
w płynie 300 ml

6

123

0+

aprodukt łagodnie myje
    i pielęgnuje skórę rąk dziecka
azawiera 95% składników 
    pochodzenia naturalnego
abez parabenów
    i sztucznych barwników

KAD72301

EAN: 8032738607390

Strażak Sam – Żel 
pod prysznic 300 ml

6

123

0+

aprodukt łagodnie myje
    i pielęgnuje skórę dziecka
azawiera 95% składników  
    pochodzenia naturalnego
abez parabenów 
    i sztucznych barwników

KAV6586

Psi Patrol – Zestaw upominkowy 
z kubkiem i EDT 50 ml

EAN: 0663350065862

aw zestawie piękny  
    plastikowy kubeczek 
    ze słomką, woda 
    toaletowa 50 ml 
    o delikatnej korzenno-
    cytrusowej nucie 
    oraz śliczna torebka 
    z wizerunkami 
    ulubionych postaci 
    z bajki Psi Patrol
azestaw idealny 
    na prezent

6

123

3+
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Minionki – 2 w 1 – 
Żel pod prysznic 
i szampon 400 ml

KAV6285

EAN: 0663350062854

KAV6287

EAN: 0663350062878

6

123

3+

Minionki – 2 w 1 – 
Żel pod prysznic i szampon 
200 ml w skarbonce

6

123

3+

ałagodnie myje i pielęgnuje skórę 
    oraz włosy dziecka
azamknięty w przepięknej buteleczce 
    3D w kształcie Minionka
ahologram na figurce, który sprawia 
    wrażenie, jakby Minionek zamykał 
    i otwierał oczy

ałagodnie myje i pielęgnuje skórę 
    oraz włosy dziecka
aw zestawie przepiękna skarbonka 3D 
    w kształcie Minionka
ahologram na figurce, który sprawia 
    wrażenie, jakby Minionek zamykał 
    i otwierał oko

KAV6304

Minionki – 
Kręgle, zestaw

6

123

3+

aw zestawie 6 produktów 2 w 1: szampon 
    + żel pod prysznic, zamkniętych w pięknie 
    wykonanych kręglach oraz piłeczka
akosmetyki łagodnie myją i pielęgnują skórę 
    oraz włosy dziecka
afantastyczny zestaw, który sprawi każdemu 
    dziecku mnóstwo frajdy

FANI�NIGDY�NIE�MAJĄ�DOŚĆ�KOLEJNYCH�PRZYGÓD�Z�SERII�„DESPICABLE�ME”,�
JAK�MINIONKI�BANANÓW!

Fantastyczne�otwarcie�premiery�nowego�filmu�serii�„Gru,�Dru�i�Minionki”!
Już�w�pierwszym�tygodniu�premiery�w�czerwcu�2017�roku�film�zobaczyło�prawie�1�milion�osób!

W�planach�kolejne�odsłony�przygód�niesfornych�Minionków.

Minionki – Saszetka Niespodzianka 
z EDT 9,5 ml

KAV5344

24

123

3+

Zawartość saszetki:
awoda toaletowa 9,5 ml 
    o delikatnej waniliowo-
    cytrusowej nucie
azakładka do książki
azestaw naklejek

EAN: 0663350053449

Minionki – Dave, figurka 3D, 
Płyn pod prysznic i szampon 500 ml

KAV6628

8

123

3+

Zawartość saszetki:
awoda toaletowa 9,5 ml 
    o delikatnej waniliowo-
    cytrusowej nucie
azakładka do książki
azestaw naklejek

EAN: 0663350066289

KGR94903

SpongeBob –
Zestaw szczoteczka 
z nakładką + breloczek

EAN: 0672935949039

aidealna do codziennego użytku
    i na wyjazd
amiękkie włosie 
    i wygodny uchwyt
anakładka z efektem hologramu
aw zestawie breloczek 
    SpongeBob

12

123

3+

KGR94966

SpongeBob –
Szczoteczka do zębów 
z minutnikiem

EAN: 0672935949664

amiękkie włosie
aświatełko na szczoteczce miga
    i odmierza  czas 1 minuty, 
    w czasie której dziecko 
    powinno myć zęby

12

123

3+

KGR94938

SpongeBob –
Turbo szczoteczka 
elektryczna

EAN: 0672935949367 

amiękkie włosie 
    i mała główka
adelikatne ruchy 
    wibracyjne dokładnie 
    oczyszczają zęby, 
    nie podrażniając 
    przy tym dziąseł

6

123

6+

EAN: 0672935940098

KGR94009

SpongeBob – 
Szczoteczka 
do zębów z nakładką

aidealna do codziennego  
    użytku i na wyjazd
amiękkie włosie
awygodny gumowy uchwyt
anakładka 
    z hologramem, 
    pozwalająca utrzymać 
    higienę szczoteczki

12

123

3+

KGR26317

Angry Birds – 
Szczoteczka 
do zębów z nakładką

aszczoteczka z ergonomicznym 
    uchwytem i miękkim włosiem
anakładka pozwalającą 
    utrzymać higienę

12

123

3+

KGR26053

Angry Birds – 
3-pack szczoteczek 
do zębów

amałe główki z miękkim włosiem, zaokrąg-        
    lone tak, aby były łagodne dla dziąseł
aergonomiczne uchwyty wygodne
    dla małych rączek
auchwyty szczoteczek z przyssawką

6

123

3+

aszczoteczka świeci odmierzając 
    czas mycia zębów dziecka
auchwyt szczoteczki z przyssawką
abateria w zestawie

KGR26777

Angry Birds – 
Szczoteczka do zębów 
z trójkolorowym timerem

EAN: 0672935263173 EAN: 0672935260530 EAN: 0672935267775

6

123

3+

EAN: 0663350063042
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Minionki – 2 w 1 – 
Żel pod prysznic 
i szampon 400 ml

KAV6285

EAN: 0663350062854

KAV6287

EAN: 0663350062878

6

123

3+

Minionki – 2 w 1 – 
Żel pod prysznic i szampon 
200 ml w skarbonce

6

123

3+

ałagodnie myje i pielęgnuje skórę 
    oraz włosy dziecka
azamknięty w przepięknej buteleczce 
    3D w kształcie Minionka
ahologram na figurce, który sprawia 
    wrażenie, jakby Minionek zamykał 
    i otwierał oczy

ałagodnie myje i pielęgnuje skórę 
    oraz włosy dziecka
aw zestawie przepiękna skarbonka 3D 
    w kształcie Minionka
ahologram na figurce, który sprawia 
    wrażenie, jakby Minionek zamykał 
    i otwierał oko

KAV6304

Minionki – 
Kręgle, zestaw

6

123

3+

aw zestawie 6 produktów 2 w 1: szampon 
    + żel pod prysznic, zamkniętych w pięknie 
    wykonanych kręglach oraz piłeczka
akosmetyki łagodnie myją i pielęgnują skórę 
    oraz włosy dziecka
afantastyczny zestaw, który sprawi każdemu 
    dziecku mnóstwo frajdy

FANI�NIGDY�NIE�MAJĄ�DOŚĆ�KOLEJNYCH�PRZYGÓD�Z�SERII�„DESPICABLE�ME”,�
JAK�MINIONKI�BANANÓW!

Fantastyczne�otwarcie�premiery�nowego�filmu�serii�„Gru,�Dru�i�Minionki”!
Już�w�pierwszym�tygodniu�premiery�w�czerwcu�2017�roku�film�zobaczyło�prawie�1�milion�osób!

W�planach�kolejne�odsłony�przygód�niesfornych�Minionków.

Minionki – Saszetka Niespodzianka 
z EDT 9,5 ml

KAV5344

24

123

3+

Zawartość saszetki:
awoda toaletowa 9,5 ml 
    o delikatnej waniliowo-
    cytrusowej nucie
azakładka do książki
azestaw naklejek

EAN: 0663350053449

Minionki – Dave, figurka 3D, 
Płyn pod prysznic i szampon 500 ml

KAV6628

8

123

3+

Zawartość saszetki:
awoda toaletowa 9,5 ml 
    o delikatnej waniliowo-
    cytrusowej nucie
azakładka do książki
azestaw naklejek

EAN: 0663350066289

KGR94903

SpongeBob –
Zestaw szczoteczka 
z nakładką + breloczek

EAN: 0672935949039

aidealna do codziennego użytku
    i na wyjazd
amiękkie włosie 
    i wygodny uchwyt
anakładka z efektem hologramu
aw zestawie breloczek 
    SpongeBob

12

123

3+

KGR94966

SpongeBob –
Szczoteczka do zębów 
z minutnikiem

EAN: 0672935949664

amiękkie włosie
aświatełko na szczoteczce miga
    i odmierza  czas 1 minuty, 
    w czasie której dziecko 
    powinno myć zęby

12

123

3+

KGR94938

SpongeBob –
Turbo szczoteczka 
elektryczna

EAN: 0672935949367 

amiękkie włosie 
    i mała główka
adelikatne ruchy 
    wibracyjne dokładnie 
    oczyszczają zęby, 
    nie podrażniając 
    przy tym dziąseł

6

123

6+

EAN: 0672935940098

KGR94009

SpongeBob – 
Szczoteczka 
do zębów z nakładką

aidealna do codziennego  
    użytku i na wyjazd
amiękkie włosie
awygodny gumowy uchwyt
anakładka 
    z hologramem, 
    pozwalająca utrzymać 
    higienę szczoteczki

12

123

3+

KGR26317

Angry Birds – 
Szczoteczka 
do zębów z nakładką

aszczoteczka z ergonomicznym 
    uchwytem i miękkim włosiem
anakładka pozwalającą 
    utrzymać higienę

12

123

3+

KGR26053

Angry Birds – 
3-pack szczoteczek 
do zębów

amałe główki z miękkim włosiem, zaokrąg-        
    lone tak, aby były łagodne dla dziąseł
aergonomiczne uchwyty wygodne
    dla małych rączek
auchwyty szczoteczek z przyssawką

6

123

3+

aszczoteczka świeci odmierzając 
    czas mycia zębów dziecka
auchwyt szczoteczki z przyssawką
abateria w zestawie

KGR26777

Angry Birds – 
Szczoteczka do zębów 
z trójkolorowym timerem

EAN: 0672935263173 EAN: 0672935260530 EAN: 0672935267775

6

123

3+

EAN: 0663350063042
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KGR64789

Star Wars – Miecz Świetlny 
Obi-Wan Kenobi – 
Szczoteczka do zębów z timerem

EAN: 0672935647898

amycie zębów i super 
    zabawa w jednym 
aszczoteczka świeci, 
    odmierzając czas mycia 
    zębów dziecka
awydaje dźwięki

6

123

3+

Zobacz reklamę

KGR64001

Star Wars – Szczoteczka 
do zębów z rączką-figurką 
3D, 2 ass.

EAN: 0672935640011

aidealna do codziennego 
    użytku 
amiękkie włosie 
    i wygodna rączka 
    z podstawką i figurką 3D
a2 wzory do wyboru: 
    Stormtrooper 
    i Kylo Ren

12

123

3+

KGR64779

Star Wars – Miecz Świetlny 
Darth Vader – Szczoteczka 
do zębów z timerem

EAN: 0672935647799

amycie zębów 
    i super zabawa w jednym 
aszczoteczka świeci, 
    odmierzając czas mycia 
    zębów dziecka
awydaje dźwięki

6

123

3+

KGR64005

Star Wars – 
Szczoteczka do zębów 
z nakładką, 2 ass.

EAN: 0672935640059

aidealna do codziennego 
    użytku, jak i w podróży
awygodna rączka 
    z podstawką
anakładka do wyboru: 
    Yoda i Darth Vader

12

123

3+

EAN: 0672935640530

KGR64053

Star Wars – 
3-pack szczoteczek 
do zębów, 2 ass.

amiękkie włosie
aidealna na co dzień, 
    jak i na wyjazd
a2 zestawy z zupełnie różnymi  
    bohaterami Gwiezdnej Sagi

6

123

3+

KGR64928

Star Wars – Szczoteczka 
elektryczna 
z obrotową główką

EAN: 0672935649281

aobrotowe ruchy szczoteczki 
    dokładnie oczyszczają płytkę nazębną
amiękkie włosie i mała główka
aświatełko na rączce szczoteczki 
    odmierza czas 1 minuty
aidealna do codziennego użytku

6

123

6+

EAN: 0672935647775

KGR64777

Star Wars – 
Szczoteczka do zębów 
z trójkolorowym timerem, 2 ass.

a3 kolory światełek odmierzają czas  
    szczotkowania: zielony  (30 sek.),  
    żółty (30 sek.), czerwony (5 sek.)
auchwyt szczoteczki z przyssawką

6

123

3+

KULTOWA�LICENCJA,�KTÓRA�PODBIJA�SERCA�
NOWYCH�FANÓW�OD�40�LAT!

Rekord�wpływów�ze�sprzedaży�biletów�-�w�dzień�premiery�ostatnia�produkcja�
zgromadziła�aż�781�000�widzów.

Już�tej�wiosny�25�maja�premiera�„Han�Solo:�Gwiezdne�Wojny�–�Historie”.
Długofalowe�plany�kolejnych�realizacji�kinowych:

aStar�Wars:�Epizod�IX�(2019�rok)�aSerial�na�Disney�Channel!�
aMiesięcznik�„Star�Wars:�Rebelianci”!

EAN: 8412428026173

KLO2617

Star Wars – 
2 w 1 – Płyn 
do kąpieli i szampon 475 ml

akosmetyk łagodnie myje 
    i pielęgnuje skórę oraz włosy dziecka
apiękny, orzeźwiający zapach 

6

123

3+

KLO2619

Star Wars – 
Figurka 3D – Żel
do kąpieli i szampon 250 ml 
z dozownikiem

EAN: 8412428026197

akosmetyk łagodnie myje 
    i pielęgnuje skórę  
    oraz włosy dziecka
aprzepiękny flakonik 3D 
    w kształcie Stormtroopera

6

123

3+

KGR64903

Star Wars – Zestaw 
szczoteczka z nakładką 
+ breloczek, 2 ass.

amiękkie włosie 
    i wygodny 
    gumowy uchwyt
anakładka, z efektem 
    hologramu, pozwalająca 
    utrzymać higienę 
aw zestawie breloczek

12

123

3+

EAN: 0672935649038

Star Wars – 
3D EDT 100 ml, 
2 ass.

KLO2618

awspaniały, 
    orzeźwiający zapach
aprzepiękne flakoniki 3D 
    w kształcie 
    Dartha Vadera 
    i Stormtroopera
aidealne na prezent

12

123

6+

KLO2614

Star Wars – 
Zestaw upominkowy 
z kosmetyczką 
i EDT 50 ml

awspaniały, 
    orzeźwiający 
    zapach
aw zestawie 
    z kosmetyczką
azestaw idealny 
    na prezent

6

123

6+

EAN: 8412428026142EAN: 8412428026180

KGR64214

Star Wars – 2 w 1 – 
Żel pod prysznic + 
Płyn do kąpieli 400 ml, 2ass.

EAN: 0672935642145

apłyn delikatnie myje i pielęgnuje 
    skórę dziecka
abez parabenów i alergenów
atworzy wspaniałe bańki 

W asortymencie opakowanie 
z wizerunkiem Kylo Ren 
i Stormtrooper

6

123

3+

KGR64622

Star Wars R2D2 – 
Mydło do rąk 250 ml 
z dźwiękiem

EAN: 0672935646228

Naciśnięcie pompki odtwarza orygi-
nalne efekty dźwiękowe R2D2 
adelikatnie myje 
    i pielęgnuje skórę dziecka
abez parabenów 
ahipoalergiczne

Produkt zawiera 
3 niewymienne 
baterie LR44.

6

123

3+
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KGR64789

Star Wars – Miecz Świetlny 
Obi-Wan Kenobi – 
Szczoteczka do zębów z timerem

EAN: 0672935647898

amycie zębów i super 
    zabawa w jednym 
aszczoteczka świeci, 
    odmierzając czas mycia 
    zębów dziecka
awydaje dźwięki

6

123

3+

Zobacz reklamę

KGR64001

Star Wars – Szczoteczka 
do zębów z rączką-figurką 
3D, 2 ass.

EAN: 0672935640011

aidealna do codziennego 
    użytku 
amiękkie włosie 
    i wygodna rączka 
    z podstawką i figurką 3D
a2 wzory do wyboru: 
    Stormtrooper 
    i Kylo Ren

12

123

3+

KGR64779

Star Wars – Miecz Świetlny 
Darth Vader – Szczoteczka 
do zębów z timerem

EAN: 0672935647799

amycie zębów 
    i super zabawa w jednym 
aszczoteczka świeci, 
    odmierzając czas mycia 
    zębów dziecka
awydaje dźwięki

6

123

3+

KGR64005

Star Wars – 
Szczoteczka do zębów 
z nakładką, 2 ass.

EAN: 0672935640059

aidealna do codziennego 
    użytku, jak i w podróży
awygodna rączka 
    z podstawką
anakładka do wyboru: 
    Yoda i Darth Vader

12

123

3+

EAN: 0672935640530

KGR64053

Star Wars – 
3-pack szczoteczek 
do zębów, 2 ass.

amiękkie włosie
aidealna na co dzień, 
    jak i na wyjazd
a2 zestawy z zupełnie różnymi  
    bohaterami Gwiezdnej Sagi

6

123

3+

KGR64928

Star Wars – Szczoteczka 
elektryczna 
z obrotową główką

EAN: 0672935649281

aobrotowe ruchy szczoteczki 
    dokładnie oczyszczają płytkę nazębną
amiękkie włosie i mała główka
aświatełko na rączce szczoteczki 
    odmierza czas 1 minuty
aidealna do codziennego użytku

6

123

6+

EAN: 0672935647775

KGR64777

Star Wars – 
Szczoteczka do zębów 
z trójkolorowym timerem, 2 ass.

a3 kolory światełek odmierzają czas  
    szczotkowania: zielony  (30 sek.),  
    żółty (30 sek.), czerwony (5 sek.)
auchwyt szczoteczki z przyssawką

6

123

3+

KULTOWA�LICENCJA,�KTÓRA�PODBIJA�SERCA�
NOWYCH�FANÓW�OD�40�LAT!

Rekord�wpływów�ze�sprzedaży�biletów�-�w�dzień�premiery�ostatnia�produkcja�
zgromadziła�aż�781�000�widzów.

Już�tej�wiosny�25�maja�premiera�„Han�Solo:�Gwiezdne�Wojny�–�Historie”.
Długofalowe�plany�kolejnych�realizacji�kinowych:

aStar�Wars:�Epizod�IX�(2019�rok)�aSerial�na�Disney�Channel!�
aMiesięcznik�„Star�Wars:�Rebelianci”!

EAN: 8412428026173

KLO2617

Star Wars – 
2 w 1 – Płyn 
do kąpieli i szampon 475 ml

akosmetyk łagodnie myje 
    i pielęgnuje skórę oraz włosy dziecka
apiękny, orzeźwiający zapach 

6

123

3+

KLO2619

Star Wars – 
Figurka 3D – Żel
do kąpieli i szampon 250 ml 
z dozownikiem

EAN: 8412428026197

akosmetyk łagodnie myje 
    i pielęgnuje skórę  
    oraz włosy dziecka
aprzepiękny flakonik 3D 
    w kształcie Stormtroopera

6

123

3+

KGR64903

Star Wars – Zestaw 
szczoteczka z nakładką 
+ breloczek, 2 ass.

amiękkie włosie 
    i wygodny 
    gumowy uchwyt
anakładka, z efektem 
    hologramu, pozwalająca 
    utrzymać higienę 
aw zestawie breloczek

12

123

3+

EAN: 0672935649038

Star Wars – 
3D EDT 100 ml, 
2 ass.

KLO2618

awspaniały, 
    orzeźwiający zapach
aprzepiękne flakoniki 3D 
    w kształcie 
    Dartha Vadera 
    i Stormtroopera
aidealne na prezent

12

123

6+

KLO2614

Star Wars – 
Zestaw upominkowy 
z kosmetyczką 
i EDT 50 ml

awspaniały, 
    orzeźwiający 
    zapach
aw zestawie 
    z kosmetyczką
azestaw idealny 
    na prezent

6

123

6+

EAN: 8412428026142EAN: 8412428026180

KGR64214

Star Wars – 2 w 1 – 
Żel pod prysznic + 
Płyn do kąpieli 400 ml, 2ass.

EAN: 0672935642145

apłyn delikatnie myje i pielęgnuje 
    skórę dziecka
abez parabenów i alergenów
atworzy wspaniałe bańki 

W asortymencie opakowanie 
z wizerunkiem Kylo Ren 
i Stormtrooper

6

123

3+

KGR64622

Star Wars R2D2 – 
Mydło do rąk 250 ml 
z dźwiękiem

EAN: 0672935646228

Naciśnięcie pompki odtwarza orygi-
nalne efekty dźwiękowe R2D2 
adelikatnie myje 
    i pielęgnuje skórę dziecka
abez parabenów 
ahipoalergiczne

Produkt zawiera 
3 niewymienne 
baterie LR44.

6

123

3+
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The Avengers – 2 w 1 – 
Szampon i żel 
pod prysznic 300 ml

KAD73683

6

123

EAN: 8032738607024

0+

ałagodnie myje i pielęgnuje skórę dziecka
aułatwia rozczesywanie włosów
azawiera ponad 95% składników 
    pochodzenia naturalnego

The Avengers 
– Żel pod prysznic 
i do kąpieli 300 ml

KAD73684

6

123

EAN: 8032738607031 

0+

ałagodnie myje i pielęgnuje skórę dziecka
azawiera ponad 95% składników  
    pochodzenia naturalnego, w tym 
    składniki o działaniu nawilżającym

EAN: 8032738605914

The Avengers – 
Mydło w płynie 300 ml

KAD73680

6

123

0+

ałagodnie myje i pielęgnuje skórę dziecka
azawiera ponad 95% składników  
    pochodzenia naturalnego, w tym 
    składniki o działaniu nawilżającym

The Avengers –  
Żel pod prysznic 
i do kąpieli 1000 ml

KAD73681

6

123

EAN: 8032738605921

0+

atworzy przyjemną pianę
ałagodnie myje i pielęgnuje skórę dziecka
azawiera ponad 95% składników pochodzenia 
    naturalnego

The Avengers – Zestaw upominkowy 
z kosmetyczką 

KAD73686

6

123

0+

aw zestawie kosmetyczka   
    oraz żel pod prysznic   
    i do kąpieli 300 ml
azawiera ponad 95% składników   
    pochodzenia naturalnego, w tym  
    składniki o działaniu nawilżającym
ałagodnie myje i pielęgnuje skórę dziecka

EAN: 8032738607048

The Avengers – 
Zestaw upominkowy 

KAD73685

6

123

0+

aw zestawie dwa produkty 2 w 1 – 
    żel pod prysznic i do kąpieli 300 ml oraz  
    szampon + żel pod prysznic 300 ml 
ałagodnie myją i pielęgnują 
    skórę oraz włosy dziecka

EAN: 8032738607055

EAN: 8032738605426

KAD73640

Ultimate Spider-Man
– Żel pod prysznic 250 ml

6

123

0+

ałagodnie myje i pielęgnuje 
    skórę dziecka
adelikatnie nawilża
azawiera ponad 95% składników 
    pochodzenia naturalnego
abez parabenów 
    i sztucznych barwników

AVENGERS�–�GRUPA�SUPERBOHATERÓW�Z�KOMIKSÓW�MARVELA�–�ZNÓW�WKRACZA�DO�AKCJI!

26�kwietnia�tego�roku�w�kinach�ukaże�się�premiera�najnowszej�produkcji�
Avengers:�Wojna�bez�Granic!

Strona�www.epee.pl�w�zupełnie�nowej,�mobilnej�odsłonie�już�od�20�lutego!

Naszym�Partnerom�oferujemy�ekspozycję�produktów�przy�pomocy�listew�impulsowych,�
displayów�półkowych�oraz�standów�podłogowych.

Kolorowa�grafika�ożywia�wnętrze�sklepu�i�zwraca�uwagę�Klientów.�
Nasze�rozwiązania�pozwalają�interesująco�przedstawić�produkty�

przy�wykorzystaniu�niewielkiej�powierzchni�w�sklepie.�
Zapraszamy�do�kontaktu:�epee@epee.pl.

13
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cm
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m
44 cm

przygotowanie do druku – DTP: pre.com.pl

https://pre.com.pl
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The Avengers – 2 w 1 – 
Szampon i żel 
pod prysznic 300 ml

KAD73683

6

123

EAN: 8032738607024

0+

ałagodnie myje i pielęgnuje skórę dziecka
aułatwia rozczesywanie włosów
azawiera ponad 95% składników 
    pochodzenia naturalnego

The Avengers 
– Żel pod prysznic 
i do kąpieli 300 ml

KAD73684

6

123

EAN: 8032738607031 

0+

ałagodnie myje i pielęgnuje skórę dziecka
azawiera ponad 95% składników  
    pochodzenia naturalnego, w tym 
    składniki o działaniu nawilżającym

EAN: 8032738605914

The Avengers – 
Mydło w płynie 300 ml

KAD73680

6

123

0+

ałagodnie myje i pielęgnuje skórę dziecka
azawiera ponad 95% składników  
    pochodzenia naturalnego, w tym 
    składniki o działaniu nawilżającym

The Avengers –  
Żel pod prysznic 
i do kąpieli 1000 ml

KAD73681

6

123

EAN: 8032738605921

0+

atworzy przyjemną pianę
ałagodnie myje i pielęgnuje skórę dziecka
azawiera ponad 95% składników pochodzenia 
    naturalnego

The Avengers – Zestaw upominkowy 
z kosmetyczką 

KAD73686

6

123

0+

aw zestawie kosmetyczka   
    oraz żel pod prysznic   
    i do kąpieli 300 ml
azawiera ponad 95% składników   
    pochodzenia naturalnego, w tym  
    składniki o działaniu nawilżającym
ałagodnie myje i pielęgnuje skórę dziecka

EAN: 8032738607048

The Avengers – 
Zestaw upominkowy 

KAD73685

6

123

0+

aw zestawie dwa produkty 2 w 1 – 
    żel pod prysznic i do kąpieli 300 ml oraz  
    szampon + żel pod prysznic 300 ml 
ałagodnie myją i pielęgnują 
    skórę oraz włosy dziecka

EAN: 8032738607055

EAN: 8032738605426

KAD73640

Ultimate Spider-Man
– Żel pod prysznic 250 ml

6

123

0+

ałagodnie myje i pielęgnuje 
    skórę dziecka
adelikatnie nawilża
azawiera ponad 95% składników 
    pochodzenia naturalnego
abez parabenów 
    i sztucznych barwników

AVENGERS�–�GRUPA�SUPERBOHATERÓW�Z�KOMIKSÓW�MARVELA�–�ZNÓW�WKRACZA�DO�AKCJI!

26�kwietnia�tego�roku�w�kinach�ukaże�się�premiera�najnowszej�produkcji�
Avengers:�Wojna�bez�Granic!

Strona�www.epee.pl�w�zupełnie�nowej,�mobilnej�odsłonie�już�od�20�lutego!

Naszym�Partnerom�oferujemy�ekspozycję�produktów�przy�pomocy�listew�impulsowych,�
displayów�półkowych�oraz�standów�podłogowych.

Kolorowa�grafika�ożywia�wnętrze�sklepu�i�zwraca�uwagę�Klientów.�
Nasze�rozwiązania�pozwalają�interesująco�przedstawić�produkty�

przy�wykorzystaniu�niewielkiej�powierzchni�w�sklepie.�
Zapraszamy�do�kontaktu:�epee@epee.pl.

13
5 

cm

36
 c

m
44 cm

przygotowanie do druku – DTP: pre.com.pl




