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Ben 10

Kule Spryciule

Everest 2018

Rybek Nie-Na-Żarty
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Nie mów TAK, Nie mów NIE
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ŚWIADOMOŚĆ MARKI BEN 10 ORAZ ILOŚĆ ZETKNIĘĆ 

Z NABYWCAMI W POLSCE CIĄGLE WZRASTA!

Ben 10 to najlepiej sprzedająca się linia chłopięca ostatnich lat 

i jeden z najmocniej promowanych brandów!

Zapraszamy Państwa sklepy do programu 

STREFA

O szczegóły prosimy pytać 
naszych przedstawicieli handlowych –
numery kontaktowe na tyle okładki. KARTA LOJALNOŚCIOWA

5 kampanii TV 
w 2018

Reklama przy największych 
hitach filmowych dla chłopców 

w 230 kinach w Polsce

Serial w telewizji
naziemnej

Nowe aplikacje
mobilne i strona www

Najchętniej oglądany
serial wśród chłopców

Dedykowany kanał
YouTube

Ekspozycja i eventy
w sklepach

Wzrost nakładu 
czasopisma o 15%

Serial 
dostępny:

Ben 10 w Jajku 
Niespodziance

Teraz trzecia seria kultowych figurek Ben 10, w której przedstawiamy OMNI-WZMOCNIONYCH kosmitów 

oraz Vilgaxa, który jest największym wrogiem Bena Tennysona.

Ben 10 – 
Figurka podstawowa 
13 cm, 8 ass.

2www.epee.pl ZIMA 2018
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OMNI-WZMOCNIENI BOHATEROWIE W AKCJI!

Drugi sezon serialu przynosi wiele zmian i nowych bohaterów!

Kiedy Ben transformuje, wiązki energii dodają obcym Omni-mocy! 

Teraz obcy posiadają nowe umiejętności i są jeszcze potężniejsi! 

Otoczeni są niebieską energią i mają zbroje z prawdziwej skały! 

Już od października ukażą się nowe odcinki, w których udoskonaleni kosmici będą odgrywali główną rolę!

PBT76100 18 19 x 23 x 6,5

123

–

Zawartość opakowania:

W asortymencie dostępnych jest 8 nowych figurek:

Dostępne są również figurki z poprzednich serii:

1 figurka bohatera serialu

    • Vilgax
    • Skalniak – pierwszy omni-wzmocniony kosmita
    • Omni-wzmocniony Czteroręki
    • Omni-wzmocniony Diamentogłowy
    • Omni-wzmocniony Kulopłot
    • Omni-wzmocniony Inferno
    • Omni-wzmocniony Turbin Wodny
    • Omni-wzmocniony Szybcior

Ben i Szara Materia, Inferno, Diamentogłowy, Czteroręki, Kulopłot, Szybcior, 
Hex, Para Buch, Dzikie Pnącze, Dr Animo, Turbin Wodny, Upgrade oraz 
Mucha.

    a

Wszystkie kody kreskowe do pobrania
na epee.pl/ben-10/kody-kreskowe

Zobacz reklamę
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26 cm22 cm

23
,5

 cm

Ben 10 – 
Minifigurka 
– saszetka

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

a1 figurka bohatera serialu
a1 ulotka kolekcjonerska

Ben, Inferno, Czteroręki,  Kulopłot, 
Diamentogłowy, Szybcior, Hex, Upgrade, 
Dzikie Pnącze, Mucha, Szara 
Materia, Turbin Wodny oraz Vilgax.

Zawartość opakowania:

W asortymencie:

24 10,5 x 14 x 3,5

123

–

PBT76715

Ben 10 – 
Minifigurka 
– blister, 13 ass.

24 10 x 15,1 x 3,5

123

–

PBT76760

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

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. 

a1 figurka bohatera serialu 

Inferno, Czteroręki, Diamentogłowy 
i Kulopłot.

Zawartość opakowania:

W asortymencie:

NOWA FIGURKA

PBT76600

Wszystkie kody kreskowe 
do pobrania
na epee.pl/ben-10/kody-kreskowe

Wszystkie kody kreskowe 
do pobrania
na epee.pl/ben-10/kody-kreskowe

Zobacz reklamę

4+
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PBT76690

Ben 10 – 
Figurka Transformująca 
Deluxe 15 cm, 3 ass.

Ben przemienia się na Twoich oczach 
w obcego!

Ściskając nogi figurki, Ben obraca się 
i staje się kosmitą. Po ponownym 
naciśnięciu nóg znowu staje się 
chłopcem!

Wykonane z najlepszych materiałów 
15 cm figurki urozmaicą każdy 
kosmiczny pojedynek!

a1 Figurka Transformująca 
    Deluxe 15 cm

Zawartość opakowania: 

8 19,5 x 28 x 7,5

123

–

PBT76952

Najnowszy Omnitrix Projektor wyświetla kosmiczne 
postacie! Załaduj 1 z 3 dysków, wyłącz światło 
i przytrzymaj przycisk na Omnitrixie.

Skieruj strumień światła na ścianę lub sufit, a zobaczysz 
niezwykłe grafiki ze świata Ben 10! Każdy dysk prezentuje 
innych kosmitów: ich podstawowe formy, omni-
wzmocnione oraz transformację Bena w obcego!

26 x 19 x 6,58

123

3 x LR44

Ben 10 – 
Omnitrix
Projektor

W asortymencie dostępne 3 postacie:

Zawartość opakowania: 
a1 Omnitrix z projektorem
a3 dyski po 10 różnych
    kosmitów i mutacji

Baterie zawarte w zestawie.

Wszystkie kody kreskowe 
do pobrania
na epee.pl/ben-10/kody-kreskowe

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

PBT76790

Zawartość opakowania: 
a1 zegarek Omnitrix z wyrzutnią 
a2 figurki akcyjne złożone w dysk
Do wyboru trzy zestawy Obcych:
Inferno + Szybcior, Czteroręki + Dzikie Pnącze 
oraz Diamentogłowy + Kulopłot.

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

123

–

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

PBT76745

6 21,6 x 30,5 x 6,3

123

–

Wyrzutnia Omnitrix Omni Transform 
w większym opakowaniu!
Teraz możesz stoczyć kosmiczne 
bitwy nie z dwoma, a trzema 
figurkami akcyjnymi.
Załaduj dysk Omnitrixa, naciśnij 
przycisk i zobacz co potrafią nowi 
kosmici!

Do wyboru dwa zestawy obcych:
- Kulopłot + Inferno +Szybcior
- Diamentogłowy + Czteroręki + Dzikie Pnącze

1 zegarek Omnitrix z wyrzutnią
 3 figurki akcyjne złożone w dysk

Zawartość:
a
a

Omnitrix Omni Transform z wyrzutnią dysków 

dokonuje transformacji dysku w figurkę na Twoich oczach!

Załaduj dysk Omnitrixa, naciśnij przycisk i zobacz co potrafią nowi kosmici!

Zobacz reklamę Zobacz reklamę

4+

Omnitrix oferuje ponad 40 różnych cytatów z serialu 
oraz innych kosmicznych efektów dźwiękowych.

a1 Omnitrix ze światłem i dźwiękiem
Zawartość opakowania: 

Ben 10 – 
Omnitrix

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.

a1 Omnitrix Deluxe ze światłem i dźwiękiem
Zawartość opakowania: 

Ben 10 – 
Omnitrix 
Deluxe

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

123

2 x AAA

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!

PBT76900

PBT76931

6www.epee.pl ZIMA 2018

Zobacz reklamę
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Ben 10 – 
„Gruchot” – 
Zestaw Deluxe

2 43 x 32,8 x 18

123

–

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

a1 samochód z akcesoriami
aarkusz z naklejkami
ainstrukcja

Zawartość opakowania: 

PO ROZŁOŻENIU 
AŻ 3 POZIOMY 
DO ZABAWY!

PBT77671

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!

1 maska
a1 rękawica

Zawartość opakowania: 
a

3 28 x 30,2 x 10,2

123

–

Ben 10 – Zostań 
bohaterem,
2 ass.

www.epee.plZIMA 2018
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PBT76975

Zobacz reklamę

4+
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PBT77711

Ben 10 –
Kosmiczna Komnata 
Transformacji z 4 figurkami

Poczuj się jak Ben 10 i wejdź w świat kosmicznych 
transformacji od kuchni! 
Takich obcych jeszcze nie widziałeś! 
Dzięki Komnacie Transformacji stworzysz 
niewiarygodne mutacje kosmitów Bena!

aKomnata Transformacji z przegrodą na figurki
aKosmiczny Klucz do tworzenia nowych obcych
a20 elementów – po 5 części ciała
    4 kosmitów: Szarej Materii, Inferno,
    Czterorękiego i Dzikiego Pnącza

Zawartość opakowania: 

4 38 x 30,5 x 10

123

–

Zobacz reklamę



EP03195

Zawartość:
1 baza / podstawka
dwa pierścienie 

    determinujące stopień 
    trudności

4 różdżki
7 wieszaków
24 białe kulki
14 kolorowych kulek
zasady gry

Gra dla 2 do 4 graczy.

a
a

a
a
a
a
a

6 26,8 x 27,1 x 6,6

123

–

Kule Spryciule - 
gra familijna

CZY UDA CI SIĘ PRZECHYTRZYĆ 

KULE SPRYCIULE?!

DWA 
POZIOMY 

TRUDNOŚCI!!!

6+

PRZYGOTUJ SIĘ NA ULTRAWCIĄGAJĄCĄ ROZGRYWKĘ! 

SPRAWDŹ SWÓJ REFLEKS ORAZ NERWY! NADLATUJĄ… KULE SPRYCIULE!!!

Gracze otrzymują taką samą liczbę białych kulek... Każdy z nich, powolutku 

i sprawnie, używając patyczka, umieszcza swoje białe kulki na podwieszonej 

gromadzie kolorowych kulek.

Spójrz jak się trzęsą! Kule Spryciule tego nie lubią…

Trzymaj rękę pewnie, uważając, by cała gromada Spryciul nie spadła! 

Wygrywa ten z graczy, który jako pierwszy pozbędzie się wszystkich białych kulek.

FANTASTYCZNA, TRZYMAJĄCA W NAPIĘCIU ROZGRYWKA!

9 www.epee.plZIMA 2018

Zobacz reklamę

6 29,6 x 48,3 x 8

123

–

3+

POWRÓT PO WIELKIM SUKCESIE Z LAT 2007-2008!

GRA EVEREST ZAPROWADZI CIĘ NA WYŻYNY DOBREJ ZABAWY!

Postaw swoją nogę na szczycie, nim zrobi to przeciwnik!

Everest – 
gra familijna

Postawienie stopy na szczycie Everest 
wymaga przemyślanej strategii i szybkiego 
działania. Szczególnie, że na szczycie 
muszą się znaleźć Twoi dwaj himalaiści, 
zanim znajdą się tam wspinacze przeciwnika! 
Należy być jednak uważnym, by nie spaść – 
ruletka podpowie Ci kolor, na który 
masz się ruszyć – wolisz piąć się 
w górę czy zrzucić rywala?

plansza do wspinania
ramka do umieszczenia planszy
koło-ruletka
4 figurki himalaistów 

    z elastycznymi rączkami 
    i nóżkami

Nie wymaga baterii.
Gra dla 2 graczy.

Zawartość:
a
a
a
a

EP03194

Wygrywa ten z graczy, który jako pierwszy pozbędzie się wszystkich białych kulek.

10www.epee.pl ZIMA 2018

Zobacz reklamę



Rybek Nie-Na-Żarty 
– Gra elektroniczna

EP02607

Zawartość zestawu:
1 elektroniczna rybka
a1 podstawka na rybkę
a12 kart do gry

Gra dla 1-4 graczy.

a

4 25,5 x 25,2 x 10,2

123

3 x AAA

NAKARM RYBĘ I WYGRAJ!

Poznaj najśmieszniejszą rybę na świecie,

która ma własny rozumek i chętnie utrudni Ci drogę do zwycięstwa!

Zadaniem graczy jest jak najszybciej pozbyć się kart z jedzeniem dla rybki,

poprzez umieszczanie ich w jej pyszczku. Ale uwaga! Rybka potrafi być naprawdę

wybredna i kręcąc się dookoła może wyrzucić dowolnemu graczowi 

wszystkie karty z powrotem!

RYBKA MÓWI 
W JĘZYKU POLSKIM!

4+
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Zobacz reklamę
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EP03174

4+

6 26,7 x 26,5 x 6

123

–

Jęzorki Szybciorki 
– gra familijna

Zawartość zestawu:
2 maski Kameleona 

    (2 x jęzorki i 2 x plastikowe
    pyszczki kameleona)
a10 kart z owadami
a10 kart gry
ainstrukcja z zasadami gry
a10 podstawek do kart

Gra dla 2 graczy.

a

OWADA STRĄĆ! KAMELEONEM BĄDŹ!

Rzuć wyzwanie swoim przyjaciołom i złap jak najwięcej owadów. 

Ustaw karty z owadami i odkryj kartę wyznaczającą cel. Teraz  załóż maskę 

i poczuj się jak prawdziwy kameleon!

Trafiaj celnie, a zasłużysz na miano Jęzorka Szybciorka!

Zobacz reklamę



Nie mów TAK, 
Nie mów NIE 
– Gra familijna

POPISZ SIĘ SWOJĄ WYOBRAŹNIĄ ORAZ REFLEKSEM

I NIE MÓW TAK, ANI NIE MÓW NIE! 

GRA DLA CAŁEJ RODZINY! DWA STOPNIE TRUDNOŚCI KART 

– DLA DZIECI I DLA DOROSŁYCH

Wyciągnij kartę i zacznij czytać kolejnej osobie pytania. 

Jeśli na któreś z nich odpowie „TAK” lub „NIE”, pozostali gracze mogą uderzyć 

w dzwonek – ten kto zrobi to pierwszy, przesuwa się do przodu. 

Dodatkowe utrudnienie? Odpowiadając, nie można powtórzyć tego samego wyrazu!

Aż 900 pytań!

Zawartość:
a
a
a1 dzwonek
a1 plansza do gry
a6 pionków
azasady gry

Gra dla 2-6 graczy.

55 kart dla dzieci
55 kart dla dorosłych

6 32,9 x 25,5 x 5,6

123

–

7+
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EP02850

karta
dla dzieci

karta
dla dorosłych

Zobacz reklamę

Państwa-Miasta 
– Elektroniczna 
gra familijna

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!

a1 elektroniczna platforma
a30 kart kategorii
azasady gry

Produkt wymaga baterii
(nie zawarte w zestawie).

Gra dla 2-6 graczy.

Zawartość zestawu:

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

123

3 x AA

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

6 23 x 20,5 x 5,4

123

–

Zawartość:
a
atrzy 12-ścienne kostki  
    – łącznie 36 kategorii
anotesik do zapisywania  
    wyników i odpowiedzi
aołówki
ainstrukcja

Gra dla minimum 2 graczy.

roller z 6 kostkami

EP03069

6+

8+

u!

14www.epee.pl ZIMA 2018

EP02575

Zobacz reklamę



Chrono Bomb – 
Wyścig z Czasem – 
Zabawka interaktywna

Zawartość zestawu:
1 bomba
a1 zacisk czujnika
a1 zacisk linki
a4 zaciski standardowe
a8 kart ekwipunku
ainstrukcja

Produkt wymaga baterii. 
Nie zawarte w zestawie.

Gra dla 1+ graczy.

a

CHRONO BOMB – WYŚCIG Z CZASEM 

Czeka Cię zadanie specjalne! Musisz wykazać się niesamowitym sprytem 

oraz zwinnością, by ominąć pole laserowe* i rozbroić bombę, nim zrobią to Twoi 

przeciwnicy lub… nim bomba wybuchnie! 

Produkt może posłużyć również jako strażnik Twoich skarbów! Schowaj swój mały skarb 

i zastaw pułapkę! Jeśli ktokolwiek spróbuje go wziąć, alarm Cię o tym powiadomi!

*Laser imitowany jest przez linki.

6 26,2 x 26,2 x 11,3

123

3 x LR03

EP02255

15 www.epee.plZIMA 2018

HIT
SPRZEDAŻY

7+

Zobacz reklamę

Inspiracją do stworzenia gry Escape Room

był fenomen pokojów zagadek, cieszących się niesamowitą popularnością 

w Polsce i na całym świecie!

Poczuj dreszczyk emocji i rozwiązuj łamigłówki, gdzie tylko chcesz. 

Sprawdź się i spróbuj otworzyć kłódkę w określonym czasie! 

Jest to pierwsza na rynku gra przeznaczona zarówno dla starszych, jak i młodszych 

poszukiwaczy przygód, a dodatkowe akcesoria detektywistyczne uatrakcyjniają grę.

EP03196

Escape Room 
– gra familijna

Zawartość:
1 elektroniczna kłódka
a30 dwustronnych kart 
    z zagadkami
a20 dwustronnych żetonów
adetektywistyczna lampka UV
a1 lusterko
a1 czerwony filtr
ainstrukcja obsługi

Gra wymaga baterii 
(nie zawarte w zestawie).

Gra dla 1+ graczy.

a

Jak grać?
aWybierz tryb gry na kłódce – stoper lub timer.
aWylosuj kartę z 3 pytaniami. Następnie zeskanuj kartę 
    w kłódce.
aRozwiąż zagadkę znajdując 3 poprawne odpowiedzi 
    na żetonach.

aSkorzystaj z dodatkowych 
narzędzi: lusterka, lampki 
i czerwonego filtru. Dzięki nim 
szybciej rozwiążesz zadania!
aGdy odnajdziesz odpo-
wiednie cyfry, ustaw je 
na kłódce. 
aPospiesz się, czas wciąż 
ucieka!
aSpróbuj przekręcić kluczyk. 
Gdy kłódka się otworzy, 
wygrasz, jeśli nie, musisz 
sprawdzić, gdzie popełniłeś 
błąd!

b 

16www.epee.pl ZIMA 2018

26,5 x 26,5 x 11,56

123

3 x LR06
3 x LR03

8+

Zobacz reklamę



Wykrywacz Skarbów – 
Zabawka interaktywna

6 26,5 x 26,5 x 11,5

123

2 x AA

4 x AAA

Zawartość zestawu:
1 elektroniczny Wykrywacz 

    Skarbów
a2 klucze
a1 skrzynia z diamentem
a20 zadań specjalnych

Produkt wymaga baterii. 
Nie zawarte w zestawie.

Gra dla 1+ graczy.

a

ZOSTAŃ PRAWDZIWYM POSZUKIWACZEM SKARBÓW 

I ZNAJDŹ DIAMENT, NIM BĘDZIE ZA PÓŹNO! 

Ustaw na wykrywaczu czas rozgrywki. W pierwszej kolejności wykrywacz 

zlokalizuje klucze. Odnalazłeś je? Świetnie! Włóż je do wykrywacza, 

by aktywować poszukiwania diamentu i… pospiesz się! Jeśli nie wykonasz zadania 

w wyznaczonym czasie, przegrasz!

BAW SIĘ
W DOMU

I NA ZEWNĄTRZ!

EP02606

7+
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ZASIĘG

AŻ DO

30 METRÓW!

Zobacz reklamę

Stop & Go – 
Wyścig Agentów – 
Gra interaktywna

Zawartość zestawu:
2 kamizelki z czujnikiem ruchu
a2 zabawkowe mikrochipy
a1 książeczka z instrukcją gry

Gra dla 2 graczy.

a

EP02847

6 26,5 x 26,5 x 11,6

123

6 x AAA

Zobacz reklamę

STOP & GO – WYŚCIG AGENTÓW TO KLASYKA ZABAW DZIECIĘCYCH 

W INNOWACYJNEJ ODSŁONIE! 

1, 2, 3 – BABA JAGA PATRZY! 

1. Zanim zaczniecie wyścig, połóżcie chipy w miejscu, które wyznacza metę.

2. Ubierzcie i włączcie kamizelki. Zaczyna się pościg!

3. W zależności od tego na jaki kolor zaświeci się lampka na kamizelce, 

otrzymujesz dwie komendy:

aZielone: Go! Biegnij jak najszybciej po chip!

aCzerwone: Stop! Zatrzymaj się! Jeśli drgniesz, stracisz 1 z 3 żyć!

4. Jeśli dobiegłeś jako pierwszy – umieść chip w kamizelce – wygrałeś!

7+

ia 
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Łowca Duchów to świetna zabawa, 

rozwój umiejętności zręcznościowych oraz oswajanie dziecka z ciemnością!

Łowca porusza głową w wielu kierunkach wyświetlając duchy na ścianach i suficie. 

Uczestnik zabawy łapie duchy za pomocą specjalnego pistoletu laserowego. 

Celem zabawy jest ustrzelenie jak największej liczby duchów w czasie 90 sekund. 

Cyfrowy licznik na pistolecie rejestruje każde udane trafienie.

Interaktywna zabawa zarówno dla dzieci, 
jak i dla dorosłych!

6 25 x 25 x 10,5

123

4 x AA
3 x AAA

EP01328PL

Łowca Duchów –
Zabawka 
interaktywna

Zabawka umożliwia grę dwóm graczom jedno-
cześnie. Może być przeznaczona również tylko 
dla jednego gracza, jak w wariancie 
podstawowym. Punkty każdego gracza 
naliczane są niezależnie.

4 40 x 25,5 x 13

123

4 x AA
6 x AAA

EP01493PL

Łowca Duchów
+ 2 pistolety –
Zabawka 
interaktywna
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6+

Zawartość zestawu:
aczaszka wyświetlająca duchy na ścianach 
    ciemnego pomieszczenia
a1 laserowy pistolet z licznikiem 
    złapanych duchów

Zawartość zestawu:
czaszka wyświetlająca duchy 

    na ścianach 
    ciemnego pomieszczenia
a2 laserowe pistolety z licznikiem 
    złapanych duchów

a

Zobacz reklamę

Wskazany gracz 

decyduje, czy 

chce stawić czoła 

„Prawdzie”, 

czy odpowiedzieć 

na „Wyzwanie”.

Jeśli Twoi 

przeciwnicy 

zdecydują, 

że nie wykonałeś 

poprawnie 

zadania, czeka 

Cię „Kara”.

Każdy zawodnik 
posiada jedną kartę 

„Joker”, dzięki której 
może przenieść swoje 
zadanie na przeciwnika. 

„Joker” gwarantuje 
graczom podwójny sukces 

lub... podwójną porażkę.

Za każdym razem, 

gdy poprawnie 

wykonasz zadanie, 

zachowaj kartę. 

Zbierz 6 kart 

i wygraj!

Ręka „spaceruje” 

po okręgu i losowo 

wskazuje jednego 

z graczy.

e. 

. 

Ręka Mnie Nęka – 
Gra familijna

RĘKA MNIE NĘKA –

UJAWNIJ PRAWDĘ LUB ODPOWIEDZ NA WYZWANIE!

Ręka porusza się po niewielkim okręgu… Gdy się zatrzyma, wskaże palcem jednego

 z graczy, a ten będzie musiał wykonać zadanie z serii „Prawda” lub „Wyzwanie”.

Ręka Mnie Nęka to wspaniała gra dla całej rodziny! 

Udawaj, że prowadzisz dinozaura na smyczy lub zatańcz taniec hawajski – 

to tylko przykładowe wyzwania, które wniosą mnóstwo śmiechu 

i radości do każdego domu!

EP03203

20www.epee.pl ZIMA 2018

Zawartość zestawu:
Ręka
a94 karty akcji „Prawda 
    czy Wyzwanie”
a6 kart specjalnych „Joker”
ainstrukcja

Produkt wymaga baterii. 
Nie zawarte w zestawie.

a

6 21,5 x 27 x 15

123

3 x AA

8+

Aż 70%
nowych pytań,

wyzwań 
i kar!

Zobacz reklamę



ZABAWA MUROWANA!!! WYCIĄGNIJ Z MURU 

JAK NAJWIĘCEJ CEGIEŁEK I POWSTRZYMAJ WIĘŹNIA 

PRZED WIELKIM SKOKIEM!

W tej grze spryt i zręczność graczy odgrywa największą rolę. 

Każdy – choćby najmniejszy – błąd może skutkować porażką! 

1. Poukładaj wszystkie cegiełki w ramce.

2. Ustaw figurkę więźnia na szczycie muru i włącz przycisk uruchamiający alarm.

3. Na ramie muru znajdują się diody podświetlające losowy rząd cegiełek. Używając 

plastikowej rączki, wysuń cegiełkę z podświetlonego rzędu. Uważaj jednak! 

Jeśli mur się zawali, umożliwisz więźniowi wielką ucieczkę!
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4+

Wielki Skok – 
Gra elektroniczna

Zawartość:
a
a
a36 cegiełek
a2 rączki sprawiedliwości
ainstrukcja

Gra przeznaczona 
dla 2 graczy.

Wymaga baterii 
(nie zawarte w zestawie).

figurka więźnia
elektroniczna rama ściany

EP02849

6 27,2 x 27 x 6,5

123

3 x AA

Zobacz reklamę

Spy Code 
– Złam Szyfr –
Gra Interaktywna

EP02576

6 26,5 x 26,5 x 11,5

123

3 x AA

Zawartość zestawu:
1 elektroniczny sejf 
a1 stetoskop szpiegowski
a15 żetonów
a18 kart do gry
a1 naklejka alarmu
a3 naklejki diamentów

Produkt wymaga baterii.
Nie zawarte w zestawie.

Gra dla 2-4 graczy.

a

POPISZ SIĘ SWOIMI SZPIEGOWSKIMI 

UMIEJĘTNOŚCIAMI ZE SPY CODE!

Złam sekretny kod, użyj skanera linii papilarnych i dostań

się do sejfu, w którym czeka na Ciebie nagroda!

Spy Code – Złam Szyfr to innowacyjna gra, która rozwija

myślenie i pamięć graczy oraz wyostrza ich zmysły!

6+

c 
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Wprowadź kod do sejfu, 

a następnie podłącz 

stetoskop 

i połóż palec 

na skanerze linii 

papilarnych.

Jeśli masz szczęście – 

sejf się otworzy.

W przeciwnym 

razie, usłyszysz 

przez stetoskop 

sekretną wskazówkę 

dźwiękową.

Za każdym razem, 

gdy prawidłowo 

wpiszesz kod, 

z sejfu wypadną 

od 1 do 3 losowych 

żetonów. Zbierz 2 

diamenty lub co 

najmniej 5 złotych 

monet i WYGRAJ! 

Wybierz dowolną 

kartę z numerem.

Zobacz reklamę



Fire Quest – 
Na tropie 
przygody – 
gra elektroniczna

EP02848

6 26,6 x 26,6 x 11,5

123

3 x AAA

Zawartość:
1 elektroniczna pochodnia z licznikiem 

    czasu i czujnikiem ruchu
a1 płomień pochodni
a5 zielonych kart do wyzwania 
    MISJA SPECJALNA
a1 niebieska linka zakończona 2 klipsami 
    do wyzwania SPACER PO LINIE
a3 czerwone obręcze z 3 zaciskami
a4 żółte karty do wyzwania 
    BIEG PRZEZ LAWĘ
a5 różnokolorowych punktów 
    kontrolnych 
ainstrukcja gry

Gra dla 1 do 4 graczy.

a

FIRE QUEST – NA TROPIE PRZYGODY 

DAWNO, DAWNO TEMU W ODLEGŁEJ KRAINIE ŻYŁO TAJEMNICZE PLEMIĘ 

WULKANU CIENI, KTÓRE CHRONIŁO PŁOMIEŃ ŚWIĄTYNI PEŁNEJ SKARBÓW…

CZY ODNAJDZIESZ W SOBIE DUCHA WOJOWNIKA I PRZYJMIESZ WYZWANIE POCHODNI? 

Zapal pochodnię! Kolor płomienia wskaże kolejność zadań!

 SPACER PO LINIE

  BIEG PRZEZ LAWĘ

 TAJEMNE PRZEJŚCIE

 MISJA SPECJALNA

 TOR PRZESZKÓD

Jeśli upuścisz płomień, zaczynasz grę od początku.

Zwycięzcą zostaje gracz, który w najkrótszym czasie wykona wszystkie zadania.

Niebieski:

Żółty:

Czerwony:

Zielony:

Różowy:
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6+

ŻNIÓ ER NY IEW

Zobacz reklamę

I? 
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6+

SPIN TO SING – RULETKA TALENTÓW! 

ZAKRĘĆ RULETKĄ! ZOBACZ KTO ZAŚPIEWA KOLEJNY HIT!  

Odpowiedź na bijące rekordy popularności talent show 

typu X-Faktor czy Voice of Poland.

Wygrywa osoba, która wykona utwór w najbardziej zaskakujący sposób!

Spin to Sing – 
Ruletka talentów, 
gra interaktywna

Zawartość opakowania:
a

a
a

1 ruletka z mikrofonem  
    i „selfie stick” z uchwytem 
    kompatybilnym ze wszystkimi 
    modelami smartfonów

18 dzikich kart z wyzwaniami
dostęp do aplikacji 

    zintegrowanej z zabawką

Gra dla 2-6 graczy

EP02851

4 40 x 26,7 x 6

123

–

Hejka Tu Lenka!

Oglądalność:

ponad  wyświetleń!2 mln

Gra Spin to Sing na kanale 

POBIERZ I ZAINSTALUJ 

DARMOWĄ APLIKACJĘ 

Zobacz reklamę



WNO A RASA!

UL OG
B D

U KI

FRANC S

a

a1 smycz i obróżka 
    z dzwoneczkiem

1 psiak

EP02608

4 26 x 28 x 21,5

123

–

BOOGIE – PSI ROZRABIAKA TO JEDYNY 

PLUSZOWY PSIAK, KTÓRY PÓJDZIE TAM, GDZIE TY!

2+

Dzięki nowoczesnej technologii i sprężynkach w łapkach Boogie może 

spacerować, wykonywać sztuczki, jak również biegać.

Głowa oraz tułów są niezwykle miękkie, dzięki czemu BOOGIE może być 

ulubioną przytulanką.

Wyjdź z Nim na spacer, naucz chodzić, a pokochasz jak prawdziwego psiaka.

Zabawka, dzięki unikalnej technologii, nie potrzebuje baterii.
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Boogie – 
Psi Rozrabiaka, 
2 ass.
Zawartość:

Zobacz reklamę
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POWRÓT INTERAKTYWNEGO PIESKA SAMBY!

SAMBY TO RASOWY BERNARDYN, KTÓRY ZACHOWUJE SIĘ JAK PRAWDZIWY PIES!

Piesek Samby jest naprawdę niezwykły! 

Jak prawdziwy Bernardyn kocha ludzi i ciężko pracuje 

w górskich warunkach. Ten piesek chodzi, szczeka i siada!

Samby siada - pogłaszcz go po główce, a on usiądzie, zamerda ogonkiem, 

pokiwa łebkiem i zaszczeka!

Samby chce iść na spacer - załóż Sambiemu szelki i smycz, 

pogłaszcz go po bokach i zobacz jak się ucieszy!

Samby chodzi - gdy zaklaszczesz, piesek zacznie chodzić, 

a kiedy się zatrzyma, radośnie zaszczeka!

 

EP03197

Piesek Samby 
aszelki
asmycz 
aobróżka 
    z charakterystyczną 
    beczką
ainstrukcja

a

Zawartość:

3+

Samby – 
pies interaktywny

6 33,5 x 33 x 17,5

123

3 x LR14

Zobacz reklamę



EMMA TO INTERAKTYWNA LALKA, KTÓRA UCZY SIĘ MÓWIĆ!

Wymawia ponad 150 polskich wyrazów i zdań, poruszając usteczkami!

Lalka sprawi wiele radości każdej dziewczynce!

Dziewczynki uwielbiają naśladować to co robią i mówią dorośli. Zabawa lalkami 

daje możliwość wczucia się w rolę mamy, co pozytywnie wpływa na ich rozwój. 

Emma przechodzi trzy etapy rozwoju, a uczy się poprzez mówienie do niej. 

Dzięki temu dziecko może jednocześnie wczuwać się w rolę nauczycielki 

i uczyć się prawidłowej wypowiedzi słów i zdań!

Emma uczy się na 3 etapach, poprzez powtarzanie coraz trudniejszych słów. 

Kiedy dojdzie do etapu trzeciego, będzie umiała aż 150 słów i zdań!

Aby nauczyć Emmę mówić, musisz mówić do niej jak najwięcej, 

wtedy ona będzie powtarzać nowe słowa i uczyć się ich!

Po kilku powtórzeniach i pochwałach, Emma przejdzie na wyższy etap.

Ponadto lalkę można zresetować i uczyć zupełnie od nowa!

3+
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DZ E  BR ,I Ń DO Y
ST M E !JE E MMA

4 33,5 x 35 x 25,5

123

4 x AA

EP03198

Emma – 
mówiąca lalka 
– 38 cm

Zawartość opakowania:
a

a

a

interaktywna lalka Emma ubrana 
    w urocze różowo-białe śpioszki

smartfon, dzięki któremu Emma 
    może porozmawiać
    z mamą, tatą, babcią i dziadkiem

dwie naklejki na smartfon

3+
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Śmieje się, kiedy gilgoczesz ją po brzuszku.

Lubi być bujana – śmieje się wtedy głośno!

Rusza główką!

Rozmawia z bliskimi, 

     używając ponad 10 różnych sentencji, 

     gdy przyłożysz jej do ucha smartfon!

4

4

4

4

4

Emma uczy się mówić!

Smartfon z 2 naklejkami w zestawie!

WINDOW BOX

 Tryb „Try me”: 

Ruszam głową, ustami 

i mówię pojedyncze zwroty, 

za każdym razem, 

kiedy ktoś przechodzi obok mnie!

OGRO N  SUKC  
M Y

ES

P ZEDAŻOWY 
S R

W OP E HODNIEJ

EUR I  ZAC
 

 2 17 ROKU!
W 0

Zobacz reklamę
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TRZECIA SERIA PRZESŁODKICH, INTERAKTYWNYCH MISIÓW EPISIÓW!

Inne funkcje niż w poprzednich seriach! 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 S3,
6 ass.

EP02924

Trzecia Seria misiów to 6 nowych kolorów 
w odświeżonym opakowaniu.

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

12 26 x 23 x 6,5

123

3 x LR44

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

Zabierz mnie
ze sobą!

Brzoskwinka Wrzosek Chmurka Miętusek Lukierek Poziomka

3+

EUWI LBIANE

PRZEZ 

DZIEWCZYNKI
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Zestaw Słodkie sny

Poznaj zestaw Słodkie sny i unikalnego 
misia Brokatka!

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

aUnikalny miś Brokatek
aButeleczka
aSmoczek
aKołyska aktywująca 
    dodatkowe 
    funkcje misia
aKołderka

Zawartość zestawu:

Zestaw Czas zabawy!

Poznaj zestaw Czas Zabawy! 
i unikalną misię Rubinkę!

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

aUnikalny miś Rubinka
aButeleczka
aSmoczek
aHuśtawka aktywująca 
    dodatkowe 
    funkcje misia
a2 śliniaczki

Zawartość zestawu:

Misie Episie S2,
6 ass.

12 26 x 23 x 6,5

123

3 x LR44

EP02779

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

W TRZECIEJ SERII MISIE EPISIE W ZESTAWACH!
W każdym zestawie limitowana edycja Misia Episia!

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

Unikalny Miś
Rubinka

Unikalny Miś
Brokatek

6 30,5 x 17,5 x 9,5

123

3 x LR44

EP02925

Słodkie sny

Czas zabawy

3+

3+

Seria 2 Misiów Episiów to 6 misiów 
o uroczych imionach:
aChaberek
aTruskaweczka
aLandrynka

Misia z tej serii można uspokoić, głaszcząc 
go po głowie lub karmiąc buteleczką.

aMalinka
aJagódka
aMagnolka

Zobacz reklamę

Zobacz reklamę



3+
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CIASTOFAZA - 

Teraz Twoja wyobraźnia nie zazna granic! 

Dzięki małym bateriom fantastyczne stworki ożyją na Twoich oczach! 

PRZEBUDZENIE MASY!

RUSZA SIĘ ŚWIECI SIĘ WYDAJE DŹWIĘKI

Twórz stworki z gotowej formy

lub wymyśl własnego!

Umieść akcesorium 

np. koronę na bateryjce! 

Ożyw swojego stworka 

umieszczając bateryjkę w masie!

Ciastofaza – 
Power Dough
Zestaw startowy 
z 1 motorkiem 
i akcesoriami, 
4 ass.

EP03228

Dzięki temu zestawowi stworzysz 
postać np. „zionącego ogniem” 
smoka albo jednorożca z tęczowym, 
świecącym rogiem

2 kubeczki z kolorową ciastoliną
1 motorek zasilany bateriami LR41
3 akcesoria do animowania 

    postaci
    

Baterie zawarte w zestawie.

Zawartość opakowania:
a
a
a

, np. świecący róg, 
czapeczka z obrotowym śmigłem.

12 14 x 17,8 x 3,2

123

2 x LR41

3 x LR41

3 x LR41

2 x LR41
Wszystkie kody kreskowe do pobrania na
epee.pl/ciastofaza-power-dough/kody-kreskowe

3+
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EP03229

Ciastofaza – 
Power Dough 
Zestaw podstawowy 
z 2 motorkami, 
2 ass.

Dzięki temu zestawowi 
stworzysz postać np.
jednorożca z obrotową koroną 
lub mówiącego potwora.

3 kubeczki z różnokolorową 
    ciastoliną

2 motorki zasilane bateriami LR41
8 akcesoriów do animowania 

    postaci/pojazdów
    
    

Baterie zawarte w zestawie.

Zawartość opakowania:
a

a
a

, np. obrotowa 
korona, świecący róg 
albo wydające dźwięki usta.

EP03230

Ciastofaza – 
Power Dough  
Mega zestaw 
z 3 motorkami, 
2 ass.

Dzięki temu zestawowi 
stworzysz np. fantastyczne 
podwodne stworki 
lub zabawne zwierzaki.

3 kubeczki z różnokolorową 
    ciastoliną

2 foremki do tworzenia postaci
3 motorki zasilane bateriami LR41
12 akcesoriów do animowania 

    postaci/pojazdów, np. świecące 
    oczy, ruchoma czapka 
    albo wydające dźwięki usta.

Baterie zawarte w zestawie.

Zawartość opakowania:
a

a
a
a

EP03231

Ciastofaza – 
Power Dough 
Zestaw deluxe 
z 4 motorkami, 
2 ass.

Dzięki temu zestawowi stworzysz 
postaci do całej bajki: miasto 
jeżdżących samochodzików, 
krainę magicznych zwierzaków...
i co jeszcze sobie wymarzysz!

4 kubeczki z różnokolorową 
    ciastoliną

3 foremki do tworzenia postaci
4 motorki zasilane 

    bateriami LR41
20 akcesoriów do animowania 

    postaci/pojazdów, np. świecący 
    róg, wydające dźwięki usta 
    albo ruchome koła.

opakowanie posiada funkcję 
    TRY ME

Baterie zawarte w zestawie.

Zawartość opakowania:
a

a
a

a

a

6 19 x 28 x 8

123

4 27 x 28 x 8

123

8 x LR41

4 35,5 x 28 x 8

123

6 x LR41

5 x LR41

11 x LR41

2 x LR03 + 5 x LR41

Wszystkie kody kreskowe do
pobrania na epee.pl/ciastofaza-
power-dough/kody-kreskowe

Wszystkie kody kreskowe do
pobrania na epee.pl/ciastofaza-
power-dough/kody-kreskowe

Wszystkie kody kreskowe do
pobrania na epee.pl/ciastofaza-
power-dough/kody-kreskowe

Zobacz reklamę



Bąbolina składa się z małych bąbelków, wyglądających jak kolorowe kryształki, 

które pstrykają podczas ugniatania.

Uformuj ją jak tylko chcesz i pozostaw do zaschnięcia, a zachowa swój kształt. 

Twórz z niej niesamowite kreacje i wykorzystuj 

je jako biżuterię, breloczki, a nawet witraże!

Masa nie klei się i nie przyczepia do dłoni, a kreacje 

z niej są niezwykle łatwe do zrobienia. 

Daj się ponieść wyobraźni i stwórz coś pięknego dla siebie lub bliskich!
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5+

Bąbolina – 
Masa ugniatania 
1-pack, 4 ass.

EP03205

Masa do tworzenia własnych 
projektów, wydająca strzelające 
i chrupiące dźwięki, w kubeczku 71 g.

fioletowym, turkusowym, żółtym 
i pomarańczowym

Dostępna w 4 kolorach: 

12 10,6 x 15,5 x 5

123

–

BĄBOLINA – MASA UGNIATANIA!

Oddaj się nieograniczonym możliwościom kreatywnej zabawy z Bąboliną!

Jest to „najprzyjemniejsza” masa plastyczna na rynku! Rozciąga się jak slime, 

ale wydaje niezwykłe dźwięki pstrykania i chrupania!
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EP03206

Masa do tworzenia własnych projektów, 
wydająca strzelające i chrupiące dźwięki, 
w 3 kubeczkach po 71 g.

fioletowy, żółty, turkusowy
turkusowy, fioletowy, pomarańczowy
żółty, pomarańczowy, fioletowy

Dostępna w 3 rodzajach 

kolorystycznych:
a
a
a

Bąbolina – 
Masa ugniatania 
3-pack, 3 ass.

EP03207

Dzięki temu zestawowi stworzysz 
wspaniałe ozdoby na okno 
w Twoim pokoju!

4 formy
4 przyssawki do mocowania
4 różne kolory Masy Ugniatania: 

    fioletowy, pomarańczowy, 
    turkusowy, żółty

instrukcja

Zawartość opakowania:
a
a
a

a

Bąbolina – 
Masa Ugniatania 
„Okienne kreacje” 
– zestaw 
z 4 kubeczkami

EP03208

Bąbolina – 
Masa Ugniatania 
„Biżuteria 
kreatywna” 
– zestaw 
z 4 kubeczkami

Dzięki temu zestawowi stworzysz 
wspaniałą biżuterię 
na specjalne okazje!

2 bransoletki
4 pierścionki
6 form "oczek" do ozdabiania 

    pierścionków i bransoletek
1 piękny ekspozytor do prezentacji 

    własnych kreacji
4 różne kolory Masy Ugniatania: 

    fioletowy, 
    pomarańczowy, 
    turkusowy, 
    żółty

instrukcja

Zawartość opakowania:
a
a
a

a

a

a

12 16 x 20,5 x 5

123

–

6 30,5 x 30 x 6,5

123

–

6 30,5 x 30 x 6,5

123

–

5+

Zobacz reklamę



EP03199

Mayka - Klockomania
świecąca w ciemności, 
2 metry

adwurzędowa
aszerokość taśmy: 1,5 cm
aCDU 33 x 25,5 x 28,5

 – 2 wypustki

Zawartość:

20 16,4 Ø x 2,3

123

–

35 www.epee.plZIMA 2018

ZBUDUJ PRAWDZIWE MIASTO NOCĄ! 
ZOBACZ JAK TWOJE BUDOWLE OŻYWAJĄ W CIEMNOŚCI!

INNOWACYJNA, SAMOPRZYLEPNA TAŚMA DO KLOCKÓW

PRZENIESIE TWOJE BUDOWLE DO INNEGO WYMIARU!  

EP03200 24 21 x 21 x 0,4

123

–

Zupełna nowość! 
Przenieś swoje budowle 
do następnego wymiaru, ale…
Czemu nie na większej powierzchni!?

Mayka – Klockomania 
– baza do budowania 
20 x 20 cm, 2 ass.

3+
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KAŻDA ROLKA DOSTĘPNA W  ODJAZDOWYCH KOLORACH i  ROZMIARACH!!!9 3

12 16,4 Ø x 4

123

–

EP03058

Mayka – Klockomania 
– taśma 2 metry 
czterorzędowa

aczterorzędowa
a9 ass./kolorów
aszerokość taśmy: 3,1 cm
aCDU 33,7 x 25,5 x 28,5

 – 4 wypustki
Zawartość:

*

*wymiary poszczególnych CDU
podane poniżej

20 12,4 Ø x 2,3

123

–

EP03056

Mayka – Klockomania 
– taśma 1 metr 
dwurzędowa

a
a9 ass./kolorów
aszerokość taśmy: 1,5 cm
aCDU 25,5 x 25 x 21,6

dwurzędowa – 2 wypustki
Zawartość:

20 16,4 Ø x 2,3

123

–

Mayka – Klockomania 
– taśma 2 metry 
dwurzędowa

adwurzędowa
a9 ass./kolorów
aszerokość taśmy: 1,5 cm
aCDU 33 x 25,5 x 28,5

 – 2 wypustki

EP03057

Zawartość:

3+

Zobacz reklamę
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DAJ SIĘ PONIEŚĆ WYOBRAŹNI

I STWÓRZ WŁASNE, NIEPOWTARZALNE FIGURKI 3D!

Dzięki innowacyjnej technologii utwardzania żelu światłem UV 

oraz wspaniałym szablonom z Fabryką 3D łatwo i bezpiecznie przekształcisz 

swoje pomysły w realne trójwymiarowe konstrukcje!

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
Zestaw Startowy

Wypełnij formę 
Magicznym Żelem

Włóż formę
do urządzenia 3D

I już po chwili ciesz 
się swoją kreacją 3D!

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

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.

Zawartość zestawu:

2 35,5 x 25 x 12,7

123

3 x AA

EP02615

6+
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Z tymi zestawami tematycznymi 
stworzysz cudowne motyle 
i kwiaty lub dinozaura 
i dino jajo 3D!

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

Zawartość:

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

EP02616

5 15 x 20 x 3,8

123

—

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
Mega zestaw 
tematyczny, 2 ass.
EP02617

4 17,5 x 22,5 x 5

123

—

Stwórz przepiękne bransoletki 
lub niesamowite konstrukcje – 
helikopter lub Wieżę Eiffla 3D!

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

Zawartość:

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

EP02618

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

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

Zestaw Armia zawiera Magiczny Żel 
świecący w ciemności.

Zawartość:

1-pack, 6 ass.

Spraw, by Twoje 
projekty były jeszcze 
bardziej kolorowe!

3D Magic – 
Fabryka 3D – 
Magiczne Żele

3 26,5 x 26,5 x 11,5

123

—20,2 x 25,2 x 7,7

12 10,1 x 20,2 x 3

123

— 12 15,1 x 20,2 x 3

123

—

EP02619

2-pack, 4 ass.

EP02620

Zestaw Biżuteria zawiera dodatkowo 24 ozdoby.

6+

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

5 20 x 25,5 x 7,5

123

—

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

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

Zawartość:

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

EP02852

4 18 x 22,2 x 5,2

123

—

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

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

Zawartość:

świecące 

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

EP02853

6 15 x 20 x 3

123

—

Przygotuj projekt używając 
żeli świecących w ciemności.

a
aniebieski i pomarańczowy

W asortymencie:
czerwony i zielony

6+

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

EP02856

5 18 x 23 x 5

123

—

Zestaw pojazdy

2 magiczne żele
a1 forma samochód 3D
a1 forma ciężarówka 3D
a1 szablon podwozia 3D
a6 zestawów kół
ainstrukcja

Zawartość:
a

Zestaw wróżki

a
a2 formy 3D (ciało, ręce/nogi)
a1 forma skrzydła 3D
a1 szablon skrzydła 3D
a1 różdżka i spódniczka 
    dla wróżki
a8 zestawów stawów
ainstrukcja

Zawartość:
2 magiczne żele

Zestaw figurki akcyjne

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

Zawartość:
a

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

EP02857

3 20 x 25,5 x 7,5

123

3 x AAA

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

EP02858

6 18 x 20 x 3

123

—

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

Produkt wymaga baterii.
Nie zawarte w zestawie.

a

a
aczerwony i żółty
azielony i fioletowy

pomarańczowy i niebieski

6+

8+

8+

Zobacz reklamę
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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 – 
Magiczne Markery, 
2-pack
Zawartość:
a

Kolory:
aczarny

2 Magiczne Markery

apomarańczowy
aczerwony
aniebieski
azielony
aróżowy

8 8,9 x 20,3 x 2

123

—

Zobacz reklamę

EP02613

6+
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Cut it Out! 
Magia Wycinania – 
Zestaw startowy

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

a

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

123

—

Cut it Out! 
Magia Wycinania – 
Zestaw Małego 
Projektanta 

Zawartość:
a
a1 uchwyt do markera
amata do wycinania
aszablony do projektowania
asznurek
aklej w sztyfcie
ainstrukcja

3 Magiczne Markery

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

123

—

Cut it Out! 
Magia Wycinania – 
Studio Projektowe
Zawartość:
a
    ze schowkiem
a4 Magiczne Markery
a1 uchwyt do markera
aszablony do projektowania
asznurek
aklej w sztyfcie
ainstrukcja

1 Studio Projektowe 

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

123

—

EP02609

EP02611

EP02612

Zobacz reklamę

6+

Zobacz reklamę
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Stacyjkowo – 
Lokomotywa 
w CDU, 
6 ass.

36 4 x 5,5 x 8

123

–

Zawartość opakowania:
1 lokomotywa, 

    odwzorowuje bohatera serialu

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

a która 

Stacyjkowo – 
Lokomotywa 
na blistrze, 6 ass.

12 14,5 x 11 x 5,1

123

–

Stacyjkowo – 
Lokomotywa 
z garażem, 5 ass.

30 6 x 8 x 9

123

–

Zawartość opakowania:
1 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.

a

JST38515

JST38585

JST38620

Wszystkie kody kreskowe do pobrania
na epee.pl/stacyjkowo/kody-kreskowe

Wszystkie kody kreskowe do pobrania
na epee.pl/stacyjkowo/kody-kreskowe

23
 cm

20,3 cm 6 c1
m

35cm 

28
 cm

9,
7 c

m
1

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!

2+

Emitowany na kanałach
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Ohh! A to co?! Wilson cały 
w błocie! Pędź z nim szybko 
do myjni!

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

Zawartość opakowania:

Stacyjkowo – 
Lokomotywa 
z wagonem, 3 ass.

12 18,5 x 10 x 4,6

123

–

Zawartość opakowania:
1 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.

a

Stacyjkowo
Myjnia

 –

JST38570

6 20,5 x 15 x 13

123

–

JST38500

Stacyjkowo – 
Tory

6 23 x 23 x 6

123

–

Zawartość opakowania:
6 elementów torów, 

    które można łączyć 
    w różne konfiguracje
a1 lokomotywa, która 
    odwzorowuje bohatera 

a

JST38580

Wszystkie kody kreskowe do pobrania
na epee.pl/stacyjkowo/kody-kreskowe

Stacyjkowo – 
Safari, 
zestaw tematyczny

6 25,5 x 9 x 9

123

–

Zawartość opakowania:
2 lokomotywy, które 

    odwzorowują bohaterów 
    serialu – Wilsona i Mtambo
a2 wagoniki – z żyrafą 
    i słoniem

Lokomotywy i wagony 
można ze sobą łączyć.

a

JST38560

Wszystkie kody kreskowe do pobrania
na epee.pl/stacyjkowo/kody-kreskowe

Myjnia sprzedawana osobno

2+

Zobacz reklamę
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Magiczne 
Jajko

EP01908

24 8 x Ø 5,5

123

—

32  cm
1

  c
m

5

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

Marvel 
Universe 
– Kapsuła

EP02127

24 5 x Ø 4,5

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 
cm 

,319   cm

3+

3+

Magic Tattoos – 
Interaktywne 
Tatuaże 3D, 
2 ass.

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!EP02468

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

123

—

Zobacz reklamę

ZANURZ SIĘ W BAJKOWYM ŚWIECIE SWOICH ULUBIONYCH BOHATERÓW!

Wspaniałe, zmywalne tatuaże z bohaterami aż 6 najgorętszych licencji wytwórni Disney i Disney Pixar!

Disney Tatuaże 
MIX, 6 ass.,
clipstrip

EP02492

12 16 x 24 x 0,1

123

—

W opakowaniu 
aż 25 pięknych, 
kolorowych tatuaży.

Gdzie jest Dory? Gwiezdne Wojny Zwierzogród

Auta Księżniczki
Disneya

Violetta

5+
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4+

Zobacz reklamę
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WSPANIAŁA ZABAWA ZE SŁOMKOŁAKAMI!

Kiedy przez słomkę przepływa płyn, figurka zaczyna wydawać przeróżne dźwięki!

3+

Słomkołaki 
Dżungla, 4 ass.

EP02955

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 małpki 
lub ryczenie lwa. 

Słomki są wielokrotnego 
użytku! 

Możliwość wyłączenia dźwięku. 
Możliwość tradycyjnej zabawy 
figurką z dźwiękiem.

Baterie zawarte w zestawie.

Do wyboru:
tygrys, lew, słoń i małpka

4 5 3, cm

42
,5

 cm

8,
5 

c
2

m

Stwórz swoje Slimy i zbierz 
wszystkie 17 niespodzianek!

Największe odkrycie Slimy 
wszechczasów! Stwórz 
własną masę 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.

Slimy Kreacje,
3 ass.

EP02983

12 21 x 27 x 6,5

123

—

5+

3 x LR44

Zobacz reklamę

Zobacz reklamę
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KTO NIE UWIELBIA NIESPODZIANEK? CO POWIECIE NA NIESPODZIANEK 5?

Tego jeszcze nie było! Kula Niespodzianek 5 łączy w sobie obecnie najgorętsze trendy na rynku 

zabawek – przyjemność z odpakowywania prezentu oraz nieskończoną ilość 

fantastycznych figurek do kolekcjonowania!

Niespodzianek 5 – 
Kula z 5 
niespodziankami, 
2 ass.

EP03173

12

123

—

5+

9

dla dziewczynek dla chłopców

Zobacz reklamę
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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 i zębów!

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

EAN: 8032738607062 

6

123

a
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

delikatna formuła 

KAD72703

Chupa Chups – Jabłkowe 
mydło w płynie 300 ml

EAN: 8032738607161

6

123

a
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

delikatna formuła

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

a
aponad 95% składników
    pochodzenia naturalnego,  

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

delikatna formuła

KAD72706

Chupa Chups –  
Pasta do zębów 75 ml

12

123

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

żelowa konsystencja

EAN: 8032738607215

3+

KKO34002

Crayola – Musujące 
kredki do kąpieli 
barwiące wodę

8

123

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!
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KAD79100

SMILEY – Żel pod 
prysznic i do kąpieli 
300 ml Żółty

6

123

a
    dla skóry
afizjologiczne PH
abez parabenów i PEG
aidealny do codziennego użytku
atestowany dermatologicznie

delikatna formuła, przyjazna 

EAN: 8032738608397

KAD79101

SMILEY – Żel pod 
prysznic i do kąpieli 
300 ml Różowy

6

123

a
    dla skóry
afizjologiczne PH
abez parabenów i PEG
aidealny do codziennego użytku
atestowany dermatologicznie

delikatna formuła, przyjazna 

EAN: 8032738608403

KAD79102

SMILEY – Żel pod 
prysznic i do kąpieli 
300 ml Niebieski

6

123

a
    dla skóry
afizjologiczne PH
abez parabenów i PEG
aidealny 
    do codziennego 
    użytku
atestowany 
    dermatologicznie

delikatna formuła,  
przyjazna 

EAN: 8032738608410

KAD79104

SMILEY – Żel pod 
prysznic i do kąpieli 
500 ml Żółty

6

123

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

EAN: 8032738608434

KAD79103

SMILEY – Mydło 
w płynie 
300 ml

6

123

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

EAN: 8032738608427

3+

ZAPEWNIJ SOBIE UŚMIECH OD SAMEGO RANA Z LINIĄ PRODUKTÓW SMILEY!

3+



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

Hello Kitty –
Szczoteczka 
do zębów z nakładką

 

KGR81005

EAN: 0672935790051

a
amiękkie włosie
anakładka z hologramem Hello Kitty, 
    pozwalająca utrzymać higienę 
    szczoteczki

do codziennego użytku i na wyjazd

12

123

KGR81938

Hello Kitty –
Turbo szczoteczka 
elektryczna

 

EAN: 0672935819363

a
awibracyjne ruchy szczoteczki
aidealna do codziennego użytku

mała główka i miękkie włosie 

6

123KGR81966

Hello Kitty –
Szczoteczka 
do zębów 
z minutnikiem

 

EAN: 0672935819660

a
    odmierzając czas 1 minuty – 
    zachęca dziecko do dłuższego
    szczotkowania
amiękkie włosie
abaterie w zestawie

światełko na szczoteczce miga, 

12

123

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 bajkową 
    ozdobę łazienki

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

Hello Kitty

6

123

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
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3+

6+

Trolls – Żel do kąpieli 
i pod prysznic 
300 ml

6

123KAD75101

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

delikatnie myje i pielęgnuje 

EAN: 8032738608274

Trolls – 
Szczoteczka 
do zębów 

12

123KAD75107

idealna do codziennego użytku
amała główka i miękkie włosie
awygodna rączka

a

EAN: 8032738608335

EAN: 8032738608267

Trolls – 
Mydło w płynie 
300 ml

6

123KAD75102

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

delikatnie myje i pielęgnuje

EAN: 8032738608281
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5+

12 19 x 22 x 3,5

123

—

Trole – Lakier 
do paznokci, 2-pack

TRL02000 Zawartość zestawu:
a2 brokatowe lakiery do paznokci 
a1 kasetka na lakiery

12 19,5 x 23,7 x 2,3

123

—

Trole – 
Lekcja Stylu

TRL05000 Zawartość zestawu:
a3 błyszczyki do ust
a3 cienie do powiek
a1 tusz do włosów
a2 kredy do włosów
a2 pędzelki
a1 grzebień
a3 akcesoria do włosów
aporady urodowe
aszablony do nauki makijażu

12 23,4 x 19,5 x 3,5

123

—

Trole – 
Zestaw 
do stylizacji, 
2 ass.

TRL23000 Studio Manicure 

Zawartość zestawu:
a4 lakiery do paznokci
a1 pilniczek do paznokci 
     w kształcie Poppy
a1 separator do palców 
     u stóp
a1 szablon do zdobienia 
     paznokci

Studio Fryzur

Zawartość zestawu:
a2 kredy do włosów
a1 tusz do włosów
a1 arkusz z naklejkami 
     do włosów
a1 opaska w stylu Poppy

0+ 3+

0+
Trolls – 
Szampon do włosów 
300 ml

6

123KAD75100

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

delikatnie myje i pielęgnuje  

0+

Starannie dobrane składniki, z myślą o bezpieczeństwie dziecka. 
Produkty do makijażu i lakiery można łatwo usunąć ze skóry za pomocą wody.



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

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

EAN: 5060228453991

KKO33003

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

a
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

płyn delikatnie myje 
    

4

123

My Little Pony – 
Turbo szczoteczka 
elektryczna

KGR59938

EAN: 0672935599388

amiękkie włosie 
    i mała główka
awibracyjne ruchy szczoteczki 
    dokładnie usuwają 
    płytkę nazębną
abezpieczna dla dziąseł

aidealna do codziennego użytku

6

123

6

123

MY LITTLE PONY: PRZYJAŹŃ TO MAGIA!

Po sukcesie kinowym w 2017 roku seria cały czas się rozwija – w 2018 na bieżąco powstają 
i są wydawane nowe odcinki ósmego sezonu!

KKO33011

My Little Pony – 
Kucykowy zestaw

EAN: 5060228454073

w 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

a

6

123

EAN: 5060228454011

KKO33005

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

12

123

płyn delikatnie myje 
    i pielęgnuje skórę dziecka
apiękny melonowy zapach
abez parabenów i alergenów
atworzy wspaniałe bańki

a
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3+

6+

Przygody magicznych kucyków można oglądać w Mini Mini +, TVP ABC i Polsat JimJam!
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EAN: 5060228450853

KKO10026

Świnka Peppa – 
2-pack szczoteczek 
do zębów

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

główki szczoteczek 

12

123

KKO10029

Świnka Peppa – 
Myjka, clipstrip 
32-pack

EAN: 5060228451119

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

kolorowa, dwustronna 

32

123

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

KKO10001

Świnka Peppa – 
Pasta do zębów 
75 ml

EAN: 5060228450006

auwielbiany przez 
    dzieci smak gumy     
    balonowej
apojemność 75 ml

12

123

KKO10002

Świnka Peppa – 
Płyn do kąpieli 
400 ml

EAN: 5060228450075

a
    skórę dziecka
atworzy przyjemną pianę

łagodnie myje i pielęgnuje 

6

123

KKO10077

Świnka Peppa – 
Elektryczna szczoteczka 
do zębów z timerem

EAN: 5060228452680

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

obrotowe ruchy szczoteczki 

12

123

KKO10034

Świnka Peppa – 
Księżniczka Peppa, 
zestaw myjka  
i płyn do kąpieli 250 ml

amyjka-pacynka 
    umili każdą kąpiel
awysokość 24 cm

azawartość: 
    - płyn do kąpieli 
      250 ml
    - myjka-pacynka

6

123

w zestawie produkt
    2 w 1: płyn do kąpieli 
    i pod prysznic 200 ml 
    oraz składany     
    wodoodporny model 
    statku wraz z ulubionymi 
    postaciami z kreskówki 
    Świnka Peppa

a

KKO10069

Świnka Peppa – Morska 
Wyprawa, zestaw 
z płynem do kąpieli 
i pod prysznic 200 ml

6

123

EAN: 5060228453151 EAN: 5060228453045

KKO10070

Świnka Peppa – 
Figurka 3D 
w sukience, płyn 
do kąpieli 300 ml

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

4

123

EAN: 5060228451225

3+



PSI PATROL – ULUBIONY SERIAL DZIECI W WIEKU 4-9 LAT!
Serial na antenie Nickelodeon, PULS 2 i Nick Jr. Serial dostępny na DVDa a

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

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

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 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

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 KAV5223

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

EAN: 0663350052237

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

6

123

55 www.epee.plZIMA 2018

3+
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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

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

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

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

KKO30002

Psi Patrol – 
Żel pod prysznic 
i do kąpieli 400 ml

EAN: 5060228452437

apiękny, owocowy 
    zapach
ałagodnie myje 
    i pielęgnuje 
    skórę dziecka 

6

123

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 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

KKO30044

Psi Patrol – 
Mydło do rąk 
250 ml

EAN: 5060228454226

8

123

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

123KAV6586

Psi Patrol – Zestaw upominkowy 
z kubkiem i EDT 50 ml

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

EAN: 0663350065862 EAN: 0663350065879

KAV6587

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

123

aidealne do codziennego 
    stosowania
akolorowe opakowanie 
    z bohaterami Psiego 
    Patrolu zachęca do 
    częstszego mycia dłoni
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KAD71062

Myszka Miki
 i Przyjaciele – 
Mydło w płynie 
300 ml

EAN: 8032738605822

6

123

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

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

Frozen – Zestaw  
upominkowy 
z kubkiem i EDT 50 ml

KAV5997

EAN: 0663350059977

6

123

w zestawie piękny plastikowy 
    kubeczek ze słomką, woda
    toaletowa 50 ml o przyjemnej
    cytrusowo-kwiatowej nucie 
    oraz śliczna torebka 
    z wizerunkami ulubionych 
    postaci z bajki Frozen
azestaw idealny na prezent

a

Frozen – Saszetka 
Niespodzianka z EDT 
9,5 ml 

KAV6316

24

123

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

EAN: 0663350063165

KAV8109

Frozen – 
Żel pod prysznic 
300 ml

EAN: 8411114081090

6

123

apłyn posiada delikatną 
    cytrusowo-waniliową 
    nutę zapachową
adelikatna formuła, odpowiednia 
    dla delikatnej skóry dziecka
anie zawiera parabenów

Frozen – Mini zestaw, 
EDT 10 ml + żel 
pod prysznic 25 ml

KAV6171

EAN: 0663350061710

24

123

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

a

3+

0+

KGR26053

Angry Birds – 
3-pack szczoteczek 
do zębów

a         
    lone tak, aby były łagodne dla dziąseł
aergonomiczne uchwyty wygodne
    dla małych rączek
auchwyty szczoteczek z przyssawką

małe główki z miękkim włosiem, zaokrąg-

6

123

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

KGR26317

Angry Birds – 
Szczoteczka 
do zębów z nakładką

a
    uchwytem i miękkim włosiem
anakładka pozwalającą 
    utrzymać higienę

szczoteczka z ergonomicznym 

12

123

EAN: 0672935260530 EAN: 0672935267775

6

123

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

KAV6285

6

123

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

EAN: 0663350062854

ŻÓŁTE, WESOŁE MINIONKI, ROZBAWIAJĄ NAJMŁODSZYCH DO ŁEZ. 

Dlaczego by nie uśmiechać się od samego rana, korzystając z minionkowych kosmetyków? 
Szczególnie, że już na 2020 planowana jest premiera nowego filmu Minions 2!

Minionki – 
Saszetka 
Niespodzianka 
z EDT 9,5 ml

KAV5344

24

123

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

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

EAN: 0663350066289
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3+
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KGR66966
Tomek i Przyjaciele –
Szczoteczka do zębów 
z minutnikiem

 

EAN: 0672935669661

a
    odmierzając czas 1 minuty  
    zachęca  dziecko do dłuższego 
    szczotkowania 
amała rączka i miękkie włosie 
abaterie w zestawie

światełko na szczoteczce miga,   

6

123

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 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

ODKRYJ ŚWIAT TOMKA I JEGO PRZYJACIÓŁ!

Tomek i Przyjaciele to animowany serial telewizyjny oparty na serii książek dla dzieci. 

EAN: 0672935660095

KGR66009

Tomek i Przyjaciele –
Szczoteczka do zębów 
z nakładką

12

123

a
    jak i w podróży
awygodna rączka 
    i gumowa podstawka
anakładka, z efektem hologramu, 
    pozwalająca utrzymać higienę 

idealna do codziennego użytku,  
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3+

POZNAJ ŚWIAT SERIALU PIDŻAMERSI W 

Tu każdy musi mieć kostium. Przebraniem naszych bohaterów są ich pidżamy! Baw się jak superbohater!

DISNEY JUNIOR. 

3+

KKO42004

PJ Masks – 
Żel pod prysznic 
i do kąpieli 
400 ml

12

123 KKO42017

PJ Masks – 
Mydło do rąk 
250 ml

8

123

Na opakowaniu 
widnieją 
najpopularniejsi 
bohaterowie serialu 
wg danych Google 
Analytics!

Płyn posiada tropikalną 
owocowo-kokosową 
nutę zapachową
adelikatna formuła, 
    odpowiednia 
    dla delikatnej 
    skóry dziecka
anie zawiera 
    parabenów

KAV8092

PJ Masks – 
Żel pod prysznic 
300 ml

6

123

EAN: 5060228454653 EAN: 5060228454684 EAN: 8411114080925

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

Idealny do codziennego 
stosowania
adelikatna formuła, 
    odpowiednia 
    dla delikatnej 
    skóry dziecka
anie zawiera 
    parabenów
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KGR94903

SpongeBob –
Zestaw szczoteczka 
z nakładką + breloczek

EAN: 0672935949039

a
    i na wyjazd
amiękkie włosie 
    i wygodny uchwyt
anakładka z efektem hologramu
aw zestawie breloczek 
    SpongeBob

idealna do codziennego użytku

12

123 KGR94966

SpongeBob –
Szczoteczka do zębów 
z minutnikiem

EAN: 0672935949664

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

miękkie włosie

12

123

KGR94938

SpongeBob –
Turbo szczoteczka 
elektryczna

EAN: 0672935949367 

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

miękkie włosie 
    

6

123

EAN: 0672935940098

KGR94009

SpongeBob –
Szczoteczka 
do zębów z nakładką

 

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

idealna do codziennego  

12

123

EAN: 8032738607406

KAD72302

Strażak Sam – Mydło 
w płynie 300 ml 6

123

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

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

0+

3+

KGR94395

SpongeBob – 
Szczoteczka junior 
z uchwytem i przyssawką 3D

EAN: 0672935943952

a
aidealna do codziennego użytku
    w zestawie z uchwytem 
ana przyssawkę, która pozwala 
    utrzymać czystość szczoteczki  
    oraz tworzy też bajkową 
    ozdobę łazienki

miękkie włosie i mała główka

6

123KGR94055

SpongeBob – 
Szczoteczka do zębów 
2-pack

EAN: 0672935940555

a
aidealna na co dzień, jak i na wyjazd
aergonomiczne uchwyty szczoteczek 
    wygodne dla małych dłoni
azaokrąglone główki szczoteczek 
    dostosowane wielkością do buzi dziecka

miękkie włosie

6

123

6+



KGR64789

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

Ś

EAN: 0672935647898

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

6

123

Zobacz reklamę

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

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

STAR WARS NIEZMIENNIE JEST NAJBARDZIEJ KULTOWĄ PRODUKCJĄ WSZECHCZASÓW!

Regularnie wydawane filmy przyciągają do kin zarówno starszych, 

jak i młodszych widzów, a sympatią do Gwiezdnych Wojen 

zapalają się kolejne pokolenia.

W tym roku do serii dołączył film Star Wars: Han Solo, 

a na rok 2019 planowana jest już kolejna produkcja: Epizod IX!

KGR64903

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

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

a

12

123

EAN: 0672935649038
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EAN: 0672935647799

KGR64779

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

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

6

123

KGR64938

Star Wars – 
Turbo szczoteczka 
elektryczna, 2 ass.

aidealna do codziennego użytku
amiękkie włosie
adokładnie usuwa płytkę nazębną
abezpieczna dla dziąseł
aw asortymencie: Darth Vader 
    i Stormtrooper

EAN: 0672935649380

KLO2619

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

EAN: 8412428026197

a
i pielęgnuje skórę  

    włosy dziecka
aprzepiękny flakonik 3D 
    w kształcie Stormtroopera

kosmetyk łagodnie myje 
    

oraz 

6

123

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
KLO2614

Star Wars – 
Zestaw upominkowy 
z kosmetyczką 
i EDT 50 ml

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

6

123

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 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

KGR64928

Star Wars – Szczoteczka 
elektryczna 
z obrotową główką

EAN: 0672935649281

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

6

123
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KAV5590

Star Wars – Zestaw 
upominkowy z kubkiem 
i EDT 50 ml

EAN: 0663350055904

aw zestawie piękny plastikowy 
    kubeczek ze słomką,     
    woda toaletowa 50 ml 
    o delikatnej korzenno-
    drzewiastej nucie 
    oraz super torebka 
    z wizerunkiem 
    Stormtroopera
azestaw idealny 
    na prezent

6

123

EAN: 0663350054149

KAV5414

Star Wars – Saszetka 
Niespodzianka 
z EDT 9,5 ml

Zawartość saszetki:
awoda toaletowa 9,5 ml 
    delikatnej korzenno-
    drzewiastej nucie
azakładka do książki
azestaw naklejek

24

123

6+ 3+

6+ 6+

3+3+

3+3+



The Avengers – – 
Szampon i żel 
pod prysznic 300 ml

2 w 1 

KAD73683

6

123

EAN: 8032738607024

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 

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

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

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

EAN: 8032738607048

The Avengers – 
Zestaw upominkowy 

KAD73685

6

123

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

NAJNOWSZY FILM STUDIA MARVEL AVENGERS: WOJNA BEZ GRANIC 

CAŁKOWICIE PODBIŁ SERCA WIDZÓW!

Spotykają się w nim niemal wszyscy bohaterowie niezwykłego uniwersum, 

by stanąć ramię w ramię z najgroźniejszym przeciwnikiem – Thanosem, 

który postanowił zniszczyć połowę ludzkości!

Film został okrzyknięty jedną z najbardziej dochodowych produkcji ostatnich lat 

ze względu na rzeszę fanów przybywających do kin,

chcących zobaczyć nowe przygody ulubionych superbohaterów.
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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.
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