


dla chłopców
od 3 lat3+

dla dziewczynek 
od 3 lat

oznaczenia

ilość sztuk w kartonienowość w ofercieNew

3+
25 x 25 x 10

wielkość opakowania 
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szerokość x wysokość 
x głębokość

4 x AA
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Fasolki Mighty Beanz – 
Fasolkowa Rampa, 2 ass.New

EP03382

5 15 x 40,5 x 5

123

–

Zawartość opakowania:

a1 składany tor
a1 ekskluzywna Fasolka Mighty Beanz
aulotka kolekcjonerska + przykłady rozgrywki
a2 przeszkody do wyboru: wybój lub huśtawka

Zobacz reklamę

5+

Fasolki Mighty Beanz – 
Saszetka, 1-pack

New

EP03381 24 10 x 15 x 2,5

123

–

Zawartość opakowania:
a1 fasolka Mighty Beanz
aulotka kolekcjonerska + 
    przykłady rozgrywki

aCDU: 21,5 x 23,5 x 25,8

Fasolki Mighty Beanz – 
Kapsuła, 2-pack

New

EP03378 30 5 x 7 x 5

123

–

Zawartość opakowania:
a2 fasolki Mighty Beanz
aduża kapsuła – fasola 
    do przechowywania fasolek MB
aulotka kolekcjonerska + 
    przykłady rozgrywki

aCDU: 30 x 29,5 x 13,5

New
Fasolki Mighty Beanz 

– Blister, 5-pack
Zawartość opakowania:
a5 fasolek Mighty Beanz, 
    w tym 4 ukryte
aulotka kolekcjonerska + 
    przykłady rozgrywki

EP03379 8 16,5 x 21,5 x 3,5

123

–

FASOLKI MIGHTY BEANZ TO FANTASTYCZNE POŁĄCZENIE GRY I KOLEKCJONOWANIA!

Fasolki Mighty Beanz wykonują zadziwiające triki i fikołki! 

Każda jest inna, ma własny wzór i swoje imię!

1 www.epee.plWIOSNA 2019

Graj! Ścigaj się i wkręć się 
w odjechane rozgrywki z Mighty Beanz!

ź Ogromny sukces kultowej serii kolekcjonerskiej w 2004!

ź Nowy, ulepszony design fasolek!

ź Przepiękna grafika wydobywająca z każdej fasolki 
jej unikalną osobowość!

ź Więcej możliwości gry!

ź Dzięki ulepszonej konstrukcji, fasolka zawsze utrzymuje się 
w pozycji pionowej, a Ty wykonasz jeszcze więcej trików!

5+

TYLE MOŻLIWOŚCI
TYLE MOŻLIWOŚCI

ZABAWY!ZABAWY!TYLE MOŻLIWOŚCI

ZABAWY!
POPISZ SIĘ TRIKAMI!

POPISZ SIĘ TRIKAMI!

POPISZ SIĘ TRIKAMI!

2 OGROMNE 
KAMPANIE TV

SAMPLING FASOLEK MB
W PRASIE DZIECIĘCEJ

WSPIERANY KAMPANIĄ TV!

EVENTY I TURNIEJE 
Z MIGHTY BEANZ!

Poznaj wszystkie zwariowane postacie i zdecyduj, 

z którą fasolą wystartujesz w pojedynku na solo!

Podbijaj, tocz i turlaj fasolki MB!

A po zabawie złóż i noś je zawsze przy sobie!

AŻ 3 KONKURSY AŻ 3 KONKURSY 
OD MARCA DO SIERPNIA!OD MARCA DO SIERPNIA!

AŻ 3 KONKURSY 
OD MARCA DO SIERPNIA!

10 NAJPOPULARNIEJSZYCH 

YOUTUBERÓW ZOSTANIE 

AMBASADORAMI MIGHTY BEANZ!

Ambasadorzy otrzymają megapakiet 

promocyjny Mighty Beanz.

Dzięki temu popiszą się trickami oraz odjazdową 

kolekcją fasolek, tworząc zainteresowanie 

i podekscytowanie wśród dzieci, zwiększając 

pogoń za unikatowymi Fasolkami!

Euzebiusz – 104 344 subskrypcje
...i inni!

REKLAMA KINO
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FORTNITE TO COŚ WIĘCEJ NIŻ GRA! 

TO FENOMEN, KTÓRY OPANOWAŁ WYOBRAŹNIĘ DZIECI I MŁODZIEŻY 

NA CAŁYM ŚWIECIE I WPISAŁ SIĘ NA STAŁE  DO POPKULTURY!

4www.epee.pl WIOSNA 2019

8+

NAJBARDZIEJ EKSCYTUJĄCE DZIAŁANIA MARKETINGOWE 2019!

Nasza kampania dotrze do pełnej gamy graczy Fortnite, przyjmując podejście 

zorientowane na kolekcjonerów oraz młodszych, aspirujących fanów linii.

REKLAMA ONLINE INFLUENCERZY/ 
YOUTUBERZY

REKLAMA KINO

Fortnite –
dostępny

na wiodących
platformach!

*platforma medialna transmitująca gry komputerowe oraz rozgrywki
  sportu elektronicznego.

PRASA
Magazyny gamingowe 

oraz czasopisma dla nastolatków:

EVENTY I TARGI GIER

Euzebiusz
104 344 
subskrypcji

3 www.epee.plWIOSNA 2019

Fasolki Mighty Beanz – 
Boombastyczna Fasola, 8-pack

New

6 8 x 15,5 x 8

123

–

Fantastyczny pakiet 8 fasolek Mighty Beanz 
na dobry start w odlotowym opakowaniu! 
Odpakuj i uderz, a fasolki wyskoczą 
z opakowania, gotowe do akcji!

Zawartość opakowania:
a8 fasolek Mighty Beanz
aMighty Balonik
aodjazdowy Mighty Pojemnik
aulotka kolekcjonerska 
    + przykłady rozgrywki

Fasolki Mighty Beanz – Mega Tor 
Wyścigowy z 2 fasolkami

New

Zawartość opakowania:
amegawyrzutnia fasolek z torem wyścigowym 
    i przeszkodami
a2 ekskluzywne fasolki Mighty Beanz
aulotka kolekcjonerska + przykłady rozgrywki

EP033832 40 x 26 x 9

123

–

5+

21
,5

 cm24 cm

16
,5

 cm

EP03380
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Fortnite – Fort, zestaw z ekskluzywną figurką
New

MFN635104 26,7 x 27,2 x 26,7

123

–

Przenośny fort odwzorowujący najbardziej 
ikoniczną budowlę w grze! Buduj, niszcz 
i przerabiaj! W zestawie niedostępna nigdzie 
indziej !ekskluzywna figurka

Zawartość opakowania:
a17 elementów do budowy fortu
a1 ekskluzywna figurka
a2 akcesoria

Fortnite – Legendary Squad, 
4-pack figurek z akcesoriami

New

MFN635084 20 x 25,5 x 6,5

123

–

Wspaniale zdobione figurki Legendarnego Składu Fortnite 
na dobry początek Twojej kolekcji! Figurki posiadają 
2-3 punkty artykulacji (w zależności od postaci), dzięki 
czemu ustawisz je w iście filmowych pozach. Każda 
w zestawie z 2 rodzajami wymiennej broni.

Zawartość opakowania:
a4 figurki
a8 akcesoriów
a4 podstawki do figurki 

Rex Rust Lord RavenRaptor

8+

Gracze Fortnite uwielbiają ciągłe aktualizacje gry. 
Nasza kampania zapewni nieprzerwane wyczekiwanie nowych 

postaci w kolekcji, która pod koniec 2019 osiągnie aż 100 figurek!

Fortnite – Figurka z akcesoriami, 6 ass.
New

MFN6350912 9,5 x 12,8 x 4,5

123

–

Figurki posiadają 2-3 punkty artykulacji (w zależności od postaci), 
dzięki czemu ustawisz je w iście filmowych pozach. Każda 
w zestawie z 2 rodzajami wymiennej broni.

Zawartość opakowania:
a1 figurka
a2 akcesoria
a1 podstawka do figurki 

Skull Trooper Carbide Omega Drift Ragnarok Cuddle Team Leader

Fortnite – 2-pack figurek 
z akcesoriami, 5 ass.

New

MFN635076 17,8 x 12,8 x 5

123

–

Figurki posiadają 2-3 punkty artykulacji 
(w zależności od postaci), dzięki czemu ustawisz 
je w iście filmowych pozach. Każda 
w zestawie z 2 rodzajami wymiennej broni.

Zawartość opakowania:

a2 figurki
a4 akcesoria
a2 podstawki do figurki

5 www.epee.plWIOSNA 2019

Carbide + 
Diecast

Triple Threat + 
Black Knight

Sgt Jonesy + 
Carbide

Love Ranger + 
Teknique

Omega + 
Brite Bomber

8+

NIGDY NIE WIESZ, KTÓRA POSTAĆ POJAWI SIĘ NASTĘPNA!

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

WAVE 1

WAVE 1

WAVE 2
JUŻ W CZERWCU

WAVE 2
JUŻ W CZERWCU

Zobacz reklamę
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Zobacz reklamę

4+
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Nowe aplikacje
mobilne i strona www

Ekspozycja i eventy
w sklepach

Reklama przy największych 
hitach filmowych dla chłopców 

w 230 kinach w Polsce

2 kampanie TV 
na wiosnę 2019

JUŻ 107 SKLEPÓW 
W PROGRAMIE 
STREFA BEN 10!
KOLEJNE AKCJE 
W PRZYGOTOWANIU!

KONKURS KARNAWAŁOWY
KONKURS KARNAWAŁOWY
KONKURS KARNAWAŁOWY

ALIEN PARTYALIEN PARTY W STREFIEW STREFIEW STREFIE

BEN 10 W KINDER NIESPODZIANCE! 
EVENTY W CAŁEJ POLSCE

8www.epee.pl WIOSNA 2019

Ben 10 –  Figurka podstawowa 13 cm, 9 ass.

TRZECI SEZON SERIALU ,,BEN 10", A WRAZ Z NIMI NOWE POSTACIE!

Już od 4 marca na kanale Cartoon Network premierowe odcinki 3. sezonu serialu ,,Ben 10". (LOGOO
Tym razem dzieciaki poznają m.in. trzech zupełnie nowych kosmitów: Gigantozaura, Gniewa, Pacaka, 
oraz 11-letniego przeciwnika Bena – Kevina 11, który opracuje Anti-trix, czyli niestandardową wersję 

Omnitrixa, przeznaczoną do produkcji alternatywnych wersji kosmitów Bena.

PBT76100 18 19 x 23 x 6,5

123

–

Zawartość opakowania:
a1 figurka bohatera serialu

W asortymencie dostępne 

4 nowe figurki:
aKevin 11
aGigantozaur
aGniew
aPacak

Oraz 5 najbardziej popularnych 

postaci z poprzednich serii:
aBen Tennyson i Szara Materia
aInferno
aDiamentogłowy
aCzteroręki
aOmni Wzmocniony Skalniak

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

NOWE 
NOWE 

OPAKOWANIE!

OPAKOWANIE!NOWE 

OPAKOWANIE!

4 NOWE FIGURKI!

New

Kosmiczna inwazja Ben 10 opanowała wyobraźnię chłopców w wieku 4-10! 

Linia rozwija się w zupełnie nowych kategoriach produktowych!

Ben nie poprzestanie na tym…

Wzrost czytelnictwa
czasopisma o 40%

Serial emitowany w 

Do wygrania ponad 100 kosmicznych nagród!

Do wygrania ponad 100 kosmicznych nagród!

Do wygrania ponad 100 kosmicznych nagród!

Kevin 11
Gigantozaur Gniew Pacak
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Nowe aplikacje
mobilne i strona www

Ekspozycja i eventy
w sklepach

Reklama przy największych 
hitach filmowych dla chłopców 

w 230 kinach w Polsce

2 kampanie TV 
na wiosnę 2019

JUŻ 107 SKLEPÓW 
W PROGRAMIE 
STREFA BEN 10!
KOLEJNE AKCJE 
W PRZYGOTOWANIU!

KONKURS KARNAWAŁOWY
KONKURS KARNAWAŁOWY
KONKURS KARNAWAŁOWY

ALIEN PARTYALIEN PARTY W STREFIEW STREFIEW STREFIE

BEN 10 W KINDER NIESPODZIANCE! 
EVENTY W CAŁEJ POLSCE
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Ben 10 –  Figurka podstawowa 13 cm, 9 ass.

TRZECI SEZON SERIALU ,,BEN 10", A WRAZ Z NIMI NOWE POSTACIE!

Już od 4 marca na kanale Cartoon Network premierowe odcinki 3. sezonu serialu ,,Ben 10". (LOGOO
Tym razem dzieciaki poznają m.in. trzech zupełnie nowych kosmitów: Gigantozaura, Gniewa, Pacaka, 
oraz 11-letniego przeciwnika Bena – Kevina 11, który opracuje Anti-trix, czyli niestandardową wersję 

Omnitrixa, przeznaczoną do produkcji alternatywnych wersji kosmitów Bena.

PBT76100 18 19 x 23 x 6,5

123

–

Zawartość opakowania:
a1 figurka bohatera serialu

W asortymencie dostępne 

4 nowe figurki:
aKevin 11
aGigantozaur
aGniew
aPacak

Oraz 5 najbardziej popularnych 

postaci z poprzednich serii:
aBen Tennyson i Szara Materia
aInferno
aDiamentogłowy
aCzteroręki
aOmni Wzmocniony Skalniak

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

NOWE 
NOWE 

OPAKOWANIE!

OPAKOWANIE!NOWE 

OPAKOWANIE!

4 NOWE FIGURKI!

New

Kosmiczna inwazja Ben 10 opanowała wyobraźnię chłopców w wieku 4-10! 

Linia rozwija się w zupełnie nowych kategoriach produktowych!

Ben nie poprzestanie na tym…

Wzrost czytelnictwa
czasopisma o 40%

Serial emitowany w 

Do wygrania ponad 100 kosmicznych nagród!

Do wygrania ponad 100 kosmicznych nagród!

Do wygrania ponad 100 kosmicznych nagród!

Kevin 11
Gigantozaur Gniew Pacak



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, Diamentogłowy 
i Kulopłot
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Zobacz reklamę

Klasyczni Obcy Transformacja Ben – Obcy

PBT76690

Ben 10 – 
Figurka Transformująca 
Deluxe 15 cm, 3 ass.
Ben przemienia się na Twoich oczach w Obcego!

Ściśnij nogi figurki, a Ben obróci się i zmieni 
w Obcego. Ściśnij nogi ponownie, a znów 
stanie się chłopcem!

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

Zawartość opakowania: 
a1 Figurka Transformująca 
    Deluxe 15 cm

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:

Diamentogłowy Inferno Skalniak

Zawartość opakowania: 
a1 Omnitrix z projektorem
a3 dyski z 10 różnymi 
    kosmitami i ich mutacjami

Baterie zawarte w zestawie.

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

Omni-wzmocnieni Obcy

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

8 19 x 27,9 x 7,2

123

3 x LR44

PBT76600

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

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

4+

26 cm22 cm

23
,5

 cm

Ben 10 – 
Minifigurka 
– Saszetka, 13 ass.

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

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
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4+
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4+
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Minifigurka 
– Saszetka, 13 ass.

Minifigurka przedstawiająca 1 z 13 bohaterów 
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Zobacz reklamę

Czas na
Szybciora

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

Zawartość opakowania: 
a1 Omnitrix ze światłem i dźwiękiem

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.

Zawartość opakowania: 
a1 Omnitrix Deluxe ze światłem i dźwiękiem

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

Kulopłot...
Nadlatuję!

Potrzebny jest
     tylko Upgrade

4+
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Zobacz reklamę

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

PBT76790

Do wyboru trzy zestawy Obcych:
Inferno + Szybcior, Czteroręki + Dzikie Pnącze 
oraz Diamentogłowy + Kulopłot.

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

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

123

–

DZIKIE
PNĄCZE

KULOPŁOTINFERNO SZYBCIORCZTERORĘKI DIAMENTO-
GŁOWY

FIGURKI AKCYJNE DOSTĘPNE W ZESTAWACH:

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

Zawartość:
a1 zegarek Omnitrix z wyrzutnią
a 3 figurki akcyjne złożone w dysk

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!

4+
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Wyrzutnia Omnitrix Omni Transform 
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bitwy nie z dwoma, a trzema 
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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!

Zawartość opakowania: 
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

4 38 x 30,5 x 10

123

–

1 UMIEŚĆ CZĘŚCI OBCYCH
W ODPOWIEDNICH
KOMORACH.

2 OBRACAJ ZEWNĘTRZNYMI
PIERŚCIENIAMI, BY WYBRAĆ
CZĘŚCI OBCYCH.

3 OBRÓĆ POKRĘTŁO 
TRANSFORMACJI, 
BY POŁĄCZYĆ CZĘŚCI OBCYCH!

4 WCIŚNIJ POKRĘTŁO TRANSFORMACJI
I ODKRYJ ZUPEŁNIE NOWĄ
MUTACJĘ OBCEGO!

4+

13 www.epee.plWIOSNA 2019

Zobacz reklamę

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!

Zawartość opakowania: 
a1 samochód z akcesoriami
aarkusz z naklejkami
ainstrukcja

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!

Zawartość opakowania: 
a1 maska
a1 rękawica

3 28 x 30,2 x 10,2

123

–

Ben 10 – Zostań 
Bohaterem,
2 ass.

P
o

n
a
d

 6
0
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m
 p

o
 r

o
zł

o
że

n
iu

!

PBT76975

4+
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Bananas – Pachnące Niespodzianki 
– Figurka kolekcjonerska, 1-pack

New

18 4 x 13,5 x 3,5

123

–

W zestawie:
a1 pachnący bananek
a1 figurka tropikalnego zwierzaczka
a2 figurki miniprzyjaciół
a1 naklejka z podobizną 
    tropikalnego zwierzaczka
a7 naklejek z kryształkami
a1 liana
aulotka kolekcjonerska

EP03389

4+

Bananas – Pachnące Niespodzianki 
– Figurka kolekcjonerska, 2-pack

New

6 14 x 25 x 3,5

123

–

W zestawie:
a2 pachnące bananki
a2 figurki tropikalnych zwierzaczków
a4 figurki miniprzyjaciół
a2 naklejki z podobiznami tropikalnych zwierzaczków 
a14 naklejek z kryształkami
a2 liany
aulotka kolekcjonerska

Bananas – Pachnące Niespodzianki 
– Figurka kolekcjonerska, 3-pack

New

5 15,5 x 25 x 3,5

123

–

W zestawie:
a3 pachnące bananki
a3 figurki tropikalnych zwierzaczków
a6 figurek miniprzyjaciół
a3 naklejki z podobiznami 
    tropikalnych zwierzaczków
a21 naklejek z kryształkami
a3 liany
aulotka kolekcjonerska

EP03391

EP03390

AŻ 6 KOLORÓW BANANKÓW
DO WYBORU!

30
,7

 cm

14,7 cm 15
 cm

UWAGAUWAGA
KONKURS
KONKURSUWAGA
KONKURS
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Bananki pachną jak bananowy krem!
Możesz je otwierać i zamykać, 

a nawet łączyć w kiść!

SZCZEGÓŁY KONKURSU NA WWW.EPEE.PL

DO WYGRANIA UNIKALNE BANANKI
ZE ZWIERZACZKAMI W WERSJI SPECJALNEJ! 

WSKOCZ W ŚWIAT TROPIKALNEJ DŻUNGLI I ZOBACZ, CO SKRYWAJĄ BANANKI!

Bananas – Pachnące Niespodzianki to linia kolorowych, 
przepięknie pachnących mieszkanek tropikalnych zwierzaczków!

Wykonane z miękkiego, przyjemnego tworzywa, imitują skórkę prawdziwego banana!
Aż 24 postacie do kolekcjonowania, w tym 19 regularnych, 4 rzadkie i 1 unikalna! 

Każdy ze zwierzaczków posiada imię oraz najlepszych przyjaciół!

OBIERZ
BANANKA

WYCIĄGNIJ
ZWIERZACZKA

UDEKORUJ GO
KRYSZTAŁKOWYMI

NAKLEJKAMI

I POSADŹ 
NA JEGO 

WŁASNEJ LIANIE

ZŁĄCZ JE
I ZBUDUJ

DŁUGĄ LIANĘ

POŁĄCZ BANANKI 
W KIŚĆ

Szukaj w środku 
unikalnej 

żyrafki Gail! 



Zobacz reklamę

16www.epee.pl WIOSNA 2019

Bananas – Pachnące Niespodzianki 
– Figurka kolekcjonerska, 1-pack

New

18 4 x 13,5 x 3,5

123

–

W zestawie:
a1 pachnący bananek
a1 figurka tropikalnego zwierzaczka
a2 figurki miniprzyjaciół
a1 naklejka z podobizną 
    tropikalnego zwierzaczka
a7 naklejek z kryształkami
a1 liana
aulotka kolekcjonerska

EP03389

4+

Bananas – Pachnące Niespodzianki 
– Figurka kolekcjonerska, 2-pack

New

6 14 x 25 x 3,5

123

–

W zestawie:
a2 pachnące bananki
a2 figurki tropikalnych zwierzaczków
a4 figurki miniprzyjaciół
a2 naklejki z podobiznami tropikalnych zwierzaczków 
a14 naklejek z kryształkami
a2 liany
aulotka kolekcjonerska

Bananas – Pachnące Niespodzianki 
– Figurka kolekcjonerska, 3-pack

New

5 15,5 x 25 x 3,5

123

–

W zestawie:
a3 pachnące bananki
a3 figurki tropikalnych zwierzaczków
a6 figurek miniprzyjaciół
a3 naklejki z podobiznami 
    tropikalnych zwierzaczków
a21 naklejek z kryształkami
a3 liany
aulotka kolekcjonerska

EP03391

EP03390

AŻ 6 KOLORÓW BANANKÓW
DO WYBORU!

30
,7

 cm

14,7 cm 15
 cm

UWAGAUWAGA
KONKURS
KONKURSUWAGA
KONKURS
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Bananki pachną jak bananowy krem!
Możesz je otwierać i zamykać, 

a nawet łączyć w kiść!

SZCZEGÓŁY KONKURSU NA WWW.EPEE.PL

DO WYGRANIA UNIKALNE BANANKI
ZE ZWIERZACZKAMI W WERSJI SPECJALNEJ! 

WSKOCZ W ŚWIAT TROPIKALNEJ DŻUNGLI I ZOBACZ, CO SKRYWAJĄ BANANKI!

Bananas – Pachnące Niespodzianki to linia kolorowych, 
przepięknie pachnących mieszkanek tropikalnych zwierzaczków!

Wykonane z miękkiego, przyjemnego tworzywa, imitują skórkę prawdziwego banana!
Aż 24 postacie do kolekcjonowania, w tym 19 regularnych, 4 rzadkie i 1 unikalna! 

Każdy ze zwierzaczków posiada imię oraz najlepszych przyjaciół!

OBIERZ
BANANKA

WYCIĄGNIJ
ZWIERZACZKA

UDEKORUJ GO
KRYSZTAŁKOWYMI

NAKLEJKAMI

I POSADŹ 
NA JEGO 

WŁASNEJ LIANIE

ZŁĄCZ JE
I ZBUDUJ

DŁUGĄ LIANĘ

POŁĄCZ BANANKI 
W KIŚĆ

Szukaj w środku 
unikalnej 

żyrafki Gail! 



TO POKOCHAJĄ WSZYSTKIE DZIECIAKI! MIĘCIUTKIE, SŁODKO PACHNĄCE ZGNIECIAKI!

Zgnieciaki to kolekcja mięciutkich, przepięknych oraz pachnących słodkim winogronem 
zwierzaków, które możesz ściskać i ugniatać! Wykonane z superelastycznego, 

piankowego materiału, nie ulegają trwałym odkształceniom!

. .  .Linia zawiera: 12 różnych postaci na breloku, 13 postaci 10 cm, 8 postaci 21 cm!

Zobacz reklamę

Zgnieciaki S2 – 
Plusz na breloku, 12 ass.

New

EP03403
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24

123

–

Zgnieciaki S2 –
Plusz 10 cm, 13 ass.

New

EP03402

18

123

–

Zgnieciaki S2 –
Plusz 21 cm, 8 ass.

New

EP03434

4 19 x 21 x 17

123

–

DOSTĘPNE 
DOSTĘPNE 

W 3 ROZMIARACH!

W 3 ROZMIARACH!DOSTĘPNE 

W 3 ROZMIARACH!

PACHNĘ JAK
SŁODKIE

WINOGRONA!

ŚCIŚNIJ MNIE I ZOBACZ,
JAK POWOLI ROSNĘ!

3+

8,5 10

10
,3

 cm

20
,5

 cm28 cm

19
 cm

30,5 cm30,5 cm

21
 cm

34 cm38 cm

Misie Episie S3, 6 ass.

EP02924

Trzecia seria misiów to 6 kolorów.

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

12 26 x 23 x 6,5

123

3 x LR44

Brzoskwinka Wrzosek Chmurka Miętusek Lukierek Poziomka

3+

Zestaw „Słodkie sny”

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!”

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

Zawartość zestawu:
aunikalny miś Rubinka
abuteleczka
asmoczek
ahuśtawka aktywująca 
    dodatkowe 
    funkcje misia
a2 śliniaczki

Misie Episie 
S3 – Zestaw 
z akcesoriami,
2 ass.

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!

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

Zabierz mnie
ze sobą!
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Zgnieciaki S2 – 
Plusz na breloku, 12 ass.
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EP03403
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24

123

–
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Plusz 10 cm, 13 ass.

New

EP03402

18

123

–
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123

–
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3+
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20
,5
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19
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 cm
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3+
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Nakarm mnie! Ukołysz mnie! Uspokój mnie!
Zobacz jak 
się cieszę!

Zabierz mnie
ze sobą!



EP03206

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

Dostępna w 3 wariantach 

kolorystycznych:
afioletowy, żółty, turkusowy
aturkusowy, fioletowy, pomarańczowy
ażółty, pomarańczowy, fioletowy

Bąbolina – 
Masa Ugniatania – 
3-pack, 3 ass.

EP03207

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

Zawartość opakowania:
a4 formy
a4 przyssawki do mocowania
a4 różne kolory Masy Ugniatania: 
    fioletowy, pomarańczowy, 
    turkusowy, żółty
ainstrukcja

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!

Zawartość opakowania:
a2 bransoletki
a4 pierścionki
a6 form „oczek” do ozdabiania 
    pierścionków i bransoletek
a1 piękny ekspozytor do prezentacji 
    własnych kreacji
a4 różne kolory Masy Ugniatania: 
    fioletowy, pomarańczowy, 
    turkusowy, żółty
ainstrukcja

6 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
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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 tworzone z niej kreacje 

są niezwykle łatwe do zrobienia. 

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

5+

Bąbolina – 
Masa Ugniatania – 
1-pack, 4 ass.

EP03205

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

Dostępna w 4 kolorach: 
fioletowym, turkusowym, żółtym 
i pomarańczowym

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!

19 www.epee.plWIOSNA 2019

WYDAJE 
DŹWIĘK 

CHRUPANIA!

BEZ
BAŁAGANU!

BEZ
KLEJU!
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123

–
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123

–

6 30,5 x 30 x 6,5

123

–

5+

Zobacz reklamę
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WYDAJE 
DŹWIĘK 

CHRUPANIA!

BEZ
BAŁAGANU!

BEZ
KLEJU!



3 x LR41

3+

EP03229

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

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

Zawartość opakowania:
a2 kubeczki z różnokolorową 
    ciastoliną
a2 motorki zasilane bateriami LR41
a6 akcesoriów do animowania 
    postaci/pojazdów, np. obrotowa 
    korona, świecący róg 
    albo wydające dźwięki usta
a1 nożyk do precyzyjnego 
    formowania postaci

Baterie zawarte w zestawie.

EP03230

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

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

Zawartość opakowania:
a3 kubeczki z różnokolorową 
    ciastoliną
a3 motorki zasilane bateriami LR41
a10 akcesoriów do animowania 
    postaci/pojazdów, np. świecące 
    oczy, ruchoma czapka 
    albo wydające dźwięki usta
a1 nożyk do precyzyjnego 
    formowania postaci

Baterie zawarte w zestawie.

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!

Zawartość opakowania:
a4 kubeczki z różnokolorową 
    ciastoliną
a4 motorki zasilane 
    bateriami LR41
a12 akcesoriów do animowania 
    postaci/pojazdów, np. świecący 
    róg, wydające dźwięki usta 
    albo ruchome koła
a1 nożyk do precyzyjnego 
    formowania postaci
aopakowanie posiada funkcję 
    TRY ME
Baterie zawarte w zestawie.

6 19 x 28 x 8

123

4 27 x 28 x 8

123

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/kody-kreskowe

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

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

Zobacz reklamę
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8 x LR41

8 x LR41

3+

CIASTOFAZA - PRZEBUDZENIE MASY!PRZEBUDZENIE MASY!CIASTOFAZA - PRZEBUDZENIE MASY!

Teraz Twoja wyobraźnia nie zazna granic! 

Dzięki małym bateriom fantastyczne stworki ożyją na Twoich oczach! 

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.

Zawartość opakowania:
a3 woreczki ciastoliną w 2 kolorach
a1 motorek zasilany bateriami LR41
a3 akcesoria do animowania 
    postaci, np. świecący róg, 
    czapeczka z obrotowym śmigłem

Baterie zawarte w zestawie.

12 14 x 17,8 x 3,2

123

2 x LR41

3 x LR41

2 x LR41

Wszystkie kody kreskowe do pobrania na
epee.pl/kody-kreskowe
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20
,3

 cm

25
,4

 cm

29,2 cm



3 x LR41

3+

EP03229

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

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

Zawartość opakowania:
a2 kubeczki z różnokolorową 
    ciastoliną
a2 motorki zasilane bateriami LR41
a6 akcesoriów do animowania 
    postaci/pojazdów, np. obrotowa 
    korona, świecący róg 
    albo wydające dźwięki usta
a1 nożyk do precyzyjnego 
    formowania postaci
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EP03230
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    albo wydające dźwięki usta
a1 nożyk do precyzyjnego 
    formowania postaci

Baterie zawarte w zestawie.

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!

Zawartość opakowania:
a4 kubeczki z różnokolorową 
    ciastoliną
a4 motorki zasilane 
    bateriami LR41
a12 akcesoriów do animowania 
    postaci/pojazdów, np. świecący 
    róg, wydające dźwięki usta 
    albo ruchome koła
a1 nożyk do precyzyjnego 
    formowania postaci
aopakowanie posiada funkcję 
    TRY ME
Baterie zawarte w zestawie.

6 19 x 28 x 8

123

4 27 x 28 x 8

123

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/kody-kreskowe

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

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

Zobacz reklamę

22www.epee.pl WIOSNA 2019

8 x LR41

8 x LR41

3+

CIASTOFAZA - PRZEBUDZENIE MASY!PRZEBUDZENIE MASY!CIASTOFAZA - PRZEBUDZENIE MASY!

Teraz Twoja wyobraźnia nie zazna granic! 

Dzięki małym bateriom fantastyczne stworki ożyją na Twoich oczach! 

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.

Zawartość opakowania:
a3 woreczki ciastoliną w 2 kolorach
a1 motorek zasilany bateriami LR41
a3 akcesoria do animowania 
    postaci, np. świecący róg, 
    czapeczka z obrotowym śmigłem

Baterie zawarte w zestawie.

12 14 x 17,8 x 3,2

123

2 x LR41

3 x LR41

2 x LR41

Wszystkie kody kreskowe do pobrania na
epee.pl/kody-kreskowe
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20
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25
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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, 9 ass.

ataśma czterorzędowa – 
    4 wypustki

Szerokość taśmy: 3,1 cm

CDU 33,7 x 25,5 x 28,5

Zawartość:

*

*wymiary poszczególnych CDU
podane poniżej

20 12,4 Ø x 2,3

123

–

EP03056

Mayka – Klockomania 
– Taśma 1 metr 
dwurzędowa, 9 ass.

ataśma dwurzędowa – 
    2 wypustki

Szerokość taśmy: 1,5 cm

CDU 25,5 x 25 x 21,6

Zawartość:

20 16,4 Ø x 2,3

123

–

Mayka – Klockomania 
– Taśma 2 metry 
dwurzędowa, 9 ass.

ataśma dwurzędowa – 
    2 wypustki

Szerokość taśmy: 1,5 cm

CDU 33 x 25,5 x 28,5

EP03057

Zawartość:

3+

Zobacz reklamę
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EP03199

Mayka – Klockomania –
Taśma świecąca w ciemności, 
2 metry

ataśma dwurzędowa – 2 wypustki

Szerokość taśmy: 1,5 cm

Zawartość:

20 16,4 Ø x 2,3

123

–

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

–

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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33
 cm

28,5 cm 25,5 cm
25,5 cm



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

12 16,4 Ø x 4

123

–

EP03058

Mayka – Klockomania 
– Taśma 2 metry 
czterorzędowa, 9 ass.

ataśma czterorzędowa – 
    4 wypustki

Szerokość taśmy: 3,1 cm

CDU 33,7 x 25,5 x 28,5

Zawartość:

*

*wymiary poszczególnych CDU
podane poniżej

20 12,4 Ø x 2,3

123

–

EP03056

Mayka – Klockomania 
– Taśma 1 metr 
dwurzędowa, 9 ass.

ataśma dwurzędowa – 
    2 wypustki

Szerokość taśmy: 1,5 cm

CDU 25,5 x 25 x 21,6

Zawartość:

20 16,4 Ø x 2,3

123

–

Mayka – Klockomania 
– Taśma 2 metry 
dwurzędowa, 9 ass.

ataśma dwurzędowa – 
    2 wypustki

Szerokość taśmy: 1,5 cm

CDU 33 x 25,5 x 28,5

EP03057

Zawartość:

3+

Zobacz reklamę
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EP03199

Mayka – Klockomania –
Taśma świecąca w ciemności, 
2 metry

ataśma dwurzędowa – 2 wypustki

Szerokość taśmy: 1,5 cm

Zawartość:

20 16,4 Ø x 2,3

123

–

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

–

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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33
 cm

28,5 cm 25,5 cm
25,5 cm



Latająca Dyskopiłka 
V3 Flash ze światłem LED, 2 ass.

EP03053 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

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: niebieski i pomarańczowy

Disc Jock-e – Odlotowy Muzodysk, 2 ass.

EP03055 6

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

26www.epee.pl WIOSNA 2019

5+

8+

Latająca Dyskopiłka Mini, 4 ass.
New

Najmniejsza Dyskopiłka transformuje z 10 cm dysku w 7 cm 
piłkę. Wykonana z elastycznego, komfortowego materiału. 
Stanowi wspaniały fidget lub antystres. 

W asortymencie:
4 wspaniałe neonowe kolory oraz lubiane i rozpoznawalne 
buźki emoji: - niebieski –  smutny/wesoły, - żółty – 
aniołek/diabełek, - różowy – zakochany/wystraszony, - 
pomarańczowy – luzak/mądrala

EP03054 12

123

—

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  koloryi

Latająca Dyskopiłka Junior Świecąca 
w Ciemności S2, 4 ass.

EP02467 16

123

—14 x 20 x 4,7

ZMIEŃ�DYSK�W�PIŁKĘ�I�GRAJ!
LICZNIE�NAGRADZANA�ZABAWKA�W�KATEGORII�OUTDOOR!

Latająca Dyskopiłka V3 S5, 4 ass.
New

5 seria Latającej Dyskopiłki to nowy, odświeżony 
design z gripem oraz nowe odjazdowe kolory! 

W asortymencie:
4 nowe wzory i kolory

EP03445 12 21,7 x 27,2 x 5,7

123

–

Latająca Dyskopiłka Junior S5, 4 ass.
New

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

W asortymencie:
4 nowe wzory i kolory

EP03446 16 14 x 20 x 4,7

123

–

25 www.epee.plWIOSNA 2019

5+

Latająca Dyskopiłka Junior Kameleon S2, 4 ass.
New

Totalny odlot! 2-stronna i aż 4-kolorowa Dyskopiłka Kameleon 
zmienia kolor pod wpływem ciepła! Fantastyczna zabawa 
w domu i na zewnątrz!

W asortymencie:
4 wzory i kolory

EP03080 16

123

—14 x 20 x 4,7

10

16
,5

 cm

23
,5

 cm

16 cm

Zobacz reklamę

Zobacz reklamę



Latająca Dyskopiłka 
V3 Flash ze światłem LED, 2 ass.

EP03053 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

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: niebieski i pomarańczowy

Disc Jock-e – Odlotowy Muzodysk, 2 ass.

EP03055 6

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
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5+

8+

Latająca Dyskopiłka Mini, 4 ass.
New

Najmniejsza Dyskopiłka transformuje z 10 cm dysku w 7 cm 
piłkę. Wykonana z elastycznego, komfortowego materiału. 
Stanowi wspaniały fidget lub antystres. 

W asortymencie:
4 wspaniałe neonowe kolory oraz lubiane i rozpoznawalne 
buźki emoji: - niebieski –  smutny/wesoły, - żółty – 
aniołek/diabełek, - różowy – zakochany/wystraszony, - 
pomarańczowy – luzak/mądrala

EP03054 12

123

—

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  koloryi

Latająca Dyskopiłka Junior Świecąca 
w Ciemności S2, 4 ass.

EP02467 16

123

—14 x 20 x 4,7

ZMIEŃ�DYSK�W�PIŁKĘ�I�GRAJ!
LICZNIE�NAGRADZANA�ZABAWKA�W�KATEGORII�OUTDOOR!

Latająca Dyskopiłka V3 S5, 4 ass.
New

5 seria Latającej Dyskopiłki to nowy, odświeżony 
design z gripem oraz nowe odjazdowe kolory! 

W asortymencie:
4 nowe wzory i kolory

EP03445 12 21,7 x 27,2 x 5,7

123

–

Latająca Dyskopiłka Junior S5, 4 ass.
New

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

W asortymencie:
4 nowe wzory i kolory

EP03446 16 14 x 20 x 4,7

123

–
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5+

Latająca Dyskopiłka Junior Kameleon S2, 4 ass.
New

Totalny odlot! 2-stronna i aż 4-kolorowa Dyskopiłka Kameleon 
zmienia kolor pod wpływem ciepła! Fantastyczna zabawa 
w domu i na zewnątrz!

W asortymencie:
4 wzory i kolory

EP03080 16

123

—14 x 20 x 4,7

10

16
,5

 cm

23
,5

 cm

16 cm

Zobacz reklamę

Zobacz reklamę



DAJ SIĘ WPLĄTAĆ W FANTASTYCZNĄ ZABAWĘ Z NEO-LINĄ!

Twórz nieograniczoną ilość figur w domu lub w szkole, sam lub z przyjaciółmi!
Sprawdź światową akademię Neo-Liny i poznaj 45 zakręconych sztuczek!

28www.epee.pl WIOSNA 2019

Neo-Lina –
Granie 
w zaplątanie

New

EP03201 48 9,9 x 20,5 x 1,8

123

–

5+

Zawartość opakowania:
akolorowa Neo-Lina
aulotka z przykładowymi 
    sztuczkami

Część tutoriali w środku opakowania

DZIECIAKI KOCHAJĄ NEO-LINĘ!

Piłka Zmyłka ma przesunięty środek ciężkości. Tocząc się, nieoczekiwanie zmienia kierunek! 
Kiedy wydaje Ci się, że ją złapiesz, ucieka w inną stronę!

Szalona i nieprzewidywalna zabawa z Piłką Zmyłką nigdy się nie nudzi!

27 www.epee.plWIOSNA 2019

3+

Poznaj wszystkie twarze Piłki Zmyłki!
Teraz podwójna porcja zabawy 
– każda piłka z dwiema buźkami!

Jest zabawna i nieprzewidywalna!

W asortymencie:
6 piłek do wyboru z 12 różnymi buźkami

Piłka Zmyłka Seria 2, 6 ass.

EP02741 12 10 x 10 x 10

123

—

Piłka Zmyłka – Zwierzaczki, 6 ass.

New

Fantastyczna nowość! Teraz najbardziej zakręcona 
piłka na rynku w zupełnie innej odsłonie – 
z podobiznami sześciu przesłodkich zwierzaczków, 
dzięki którym dzieci pokochają ją jeszcze mocniej!

W asortymencie:
akotek
apiesek
akrówka
ażabka
akurczaczek
ajednorożec

EP03449 12 10 x 10 x 10

123

–

2-stronne opakowanie!

2-stronne opakowanie!

a po więcej zajrzyj na: www.epee.pl! 

SPADOCHRON SŁONECZKO KRAB

41
 cm

29,8 cm
18,3 cm

Zobacz reklamę Zobacz reklamę



DAJ SIĘ WPLĄTAĆ W FANTASTYCZNĄ ZABAWĘ Z NEO-LINĄ!

Twórz nieograniczoną ilość figur w domu lub w szkole, sam lub z przyjaciółmi!
Sprawdź światową akademię Neo-Liny i poznaj 45 zakręconych sztuczek!
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Neo-Lina –
Granie 
w zaplątanie

New

EP03201 48 9,9 x 20,5 x 1,8

123

–

5+

Zawartość opakowania:
akolorowa Neo-Lina
aulotka z przykładowymi 
    sztuczkami

Część tutoriali w środku opakowania

DZIECIAKI KOCHAJĄ NEO-LINĘ!

Piłka Zmyłka ma przesunięty środek ciężkości. Tocząc się, nieoczekiwanie zmienia kierunek! 
Kiedy wydaje Ci się, że ją złapiesz, ucieka w inną stronę!

Szalona i nieprzewidywalna zabawa z Piłką Zmyłką nigdy się nie nudzi!
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3+

Poznaj wszystkie twarze Piłki Zmyłki!
Teraz podwójna porcja zabawy 
– każda piłka z dwiema buźkami!

Jest zabawna i nieprzewidywalna!

W asortymencie:
6 piłek do wyboru z 12 różnymi buźkami

Piłka Zmyłka Seria 2, 6 ass.

EP02741 12 10 x 10 x 10

123

—

Piłka Zmyłka – Zwierzaczki, 6 ass.

New

Fantastyczna nowość! Teraz najbardziej zakręcona 
piłka na rynku w zupełnie innej odsłonie – 
z podobiznami sześciu przesłodkich zwierzaczków, 
dzięki którym dzieci pokochają ją jeszcze mocniej!

W asortymencie:
akotek
apiesek
akrówka
ażabka
akurczaczek
ajednorożec

EP03449 12 10 x 10 x 10

123

–

2-stronne opakowanie!

2-stronne opakowanie!

a po więcej zajrzyj na: www.epee.pl! 

SPADOCHRON SŁONECZKO KRAB

41
 cm

29,8 cm
18,3 cm

Zobacz reklamę Zobacz reklamę



Państwa-Miasta – 
Kieszonkowa gra familijna

12 13 x 13 x 7

123

–EP03070

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!

Zawartość:
a50 kart kategorii
azasady gry

Gra dla minimum 2 graczy.

4+

EP03174 6 26,7 x 26,5 x 6

123

–

Jęzorki Szybciorki 
– Gra familijna

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!

Zawartość zestawu:
a2 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.

30www.epee.pl WIOSNA 2019

Państwa-Miasta 
– Elektroniczna 
gra familijna

Elektroniczna wersja kultowej gry!

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 (niezawarte 
w zestawie).

Gra dla 2-6 graczy.

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

123

3 x AA

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

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

Gra dla minimum 2 graczy.

EP03069

6+

8+

EP02575
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7+

Zobacz reklamę

Zobacz reklamę



Państwa-Miasta – 
Kieszonkowa gra familijna

12 13 x 13 x 7

123

–EP03070

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!

Zawartość:
a50 kart kategorii
azasady gry

Gra dla minimum 2 graczy.

4+

EP03174 6 26,7 x 26,5 x 6

123

–

Jęzorki Szybciorki 
– Gra familijna

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!

Zawartość zestawu:
a2 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.
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Państwa-Miasta 
– Elektroniczna 
gra familijna

Elektroniczna wersja kultowej gry!

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 (niezawarte 
w zestawie).

Gra dla 2-6 graczy.

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

123

3 x AA

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

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

Gra dla minimum 2 graczy.

EP03069

6+

8+

EP02575
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7+

Zobacz reklamę

Zobacz reklamę



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 
z wagonem, 3 ass.

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

6 20,5 x 15 x 13

123

–

JST38500

Stacyjkowo – 
Tory

6 23 x 23 x 6

123

–

Zawartość opakowania:
a6 elementów torów, 
    które można łączyć 
    w różne konfiguracje
a1 lokomotywa, która 
    odwzorowuje bohatera 
    serialu - WilsonaJST38580

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

Stacyjkowo – 
Safari, 
zestaw tematyczny

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.JST38560

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

Myjnia sprzedawana osobno

2+
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Stacyjkowo – 
Lokomotywa 
w CDU, 
6 ass.

36 4 x 5,5 x 8

123

–

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:
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

JST38515

JST38585

JST38620

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

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

23
 cm

20,3 cm 16
 cm

35 cm

28
 cm

19
,7

 cm

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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Zawartość opakowania:
a1 lokomotywa, która 
    odwzorowuje bohatera serialu

Lokomotywy można dowolnie 
ze sobą łączyć, tworząc cały pociąg.

W asortymencie:
Bruno, Jackman, Koko, Wilson,
Zack  Zosiai

Zobacz reklamę



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 
z wagonem, 3 ass.

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

6 20,5 x 15 x 13

123

–

JST38500

Stacyjkowo – 
Tory

6 23 x 23 x 6

123

–

Zawartość opakowania:
a6 elementów torów, 
    które można łączyć 
    w różne konfiguracje
a1 lokomotywa, która 
    odwzorowuje bohatera 
    serialu - WilsonaJST38580

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

Stacyjkowo – 
Safari, 
zestaw tematyczny

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.JST38560

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

Myjnia sprzedawana osobno

2+
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Stacyjkowo – 
Lokomotywa 
w CDU, 
6 ass.

36 4 x 5,5 x 8

123

–

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:
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

JST38515

JST38585

JST38620

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

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

23
 cm

20,3 cm 16
 cm

35 cm

28
 cm

19
,7

 cm

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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Zawartość opakowania:
a1 lokomotywa, która 
    odwzorowuje bohatera serialu

Lokomotywy można dowolnie 
ze sobą łączyć, tworząc cały pociąg.

W asortymencie:
Bruno, Jackman, Koko, Wilson,
Zack  Zosiai

Zobacz reklamę



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

20 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 uwielbianych przez dzieci licencji wytwórni Disney i Disney Pixar!

Disney Tatuaże 
MIX, 6 ass.
(clipstrip)

EP02492

150 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+

4+

Zobacz reklamę
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POZNAJ�GANG�POTWORNYCH�FIKOŁAKÓW!

Fikołaki, 3 ass.
New

Podbij ulicę wraz z nowym gangiem 
odlotowych Fikołaków! Rzucaj, podbijaj 
i kop, ale nie pozwól im spaść na ziemię! 
Baw się indywidualnie, w grupie 
lub urządź zawody!

W asortymencie:
aDon Kieł (zielony) aPełzak (niebieski) 
aZrzęda (żółty)

EP03169 24 9 x 24,5 x 6

123

–

Magiczne 
Jajko 
Star Wars

EP01908/SW 24 8 x Ø 5,5

123

—

Zawartość jajka:
abreloczek z figurką
atatuaż
a3 naklejki
aulotka z kolekcją figurek

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

  c
m

19,3  cm

3+

3+

33 www.epee.plWIOSNA 2019

5+

Zobacz reklamę



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

20 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 uwielbianych przez dzieci licencji wytwórni Disney i Disney Pixar!

Disney Tatuaże 
MIX, 6 ass.
(clipstrip)

EP02492

150 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+

4+

Zobacz reklamę
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POZNAJ�GANG�POTWORNYCH�FIKOŁAKÓW!

Fikołaki, 3 ass.
New

Podbij ulicę wraz z nowym gangiem 
odlotowych Fikołaków! Rzucaj, podbijaj 
i kop, ale nie pozwól im spaść na ziemię! 
Baw się indywidualnie, w grupie 
lub urządź zawody!

W asortymencie:
aDon Kieł (zielony) aPełzak (niebieski) 
aZrzęda (żółty)

EP03169 24 9 x 24,5 x 6

123

–

Magiczne 
Jajko 
Star Wars

EP01908/SW 24 8 x Ø 5,5

123

—

Zawartość jajka:
abreloczek z figurką
atatuaż
a3 naklejki
aulotka z kolekcją figurek

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

  c
m

19,3  cm

3+

3+
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5+

Zobacz reklamę



KTO NIE UWIELBIA NIESPODZIANEK? CO POWIECIE NA NIESPODZIANEK 5?

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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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

4+

4+

FANTASTYCZNA ZABAWA Z BAŃKAMI ZE ZWIERZACZKOWEJ ŁAPKI!

Otwórz rękawicę zwierzaczka i załóż ją. Zanurz w płynie do baniek 
mydlanych, machaj i baw się! Do wyboru aż 8 zwierzaczków!

ŁapaBańki, 8 ass.
New

Zawartość opakowania:
a1 rękawica z podobizną zwierzaczka
apłyn do baniek mydlanych

W asortymencie:
lew, hipopotam, krokodyl, słonik, 
małpka, panda, króliczek i dinozaur

EP03091 24 20 x 32,5 x 3

123

–
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W asortymencie 6 kolorów:
żółty, pomarańczowy, 
różowy, fioletowy, 
zielony, niebieski

Zobacz reklamę

Zobacz reklamę



KTO NIE UWIELBIA NIESPODZIANEK? CO POWIECIE NA NIESPODZIANEK 5?

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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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

4+

4+

FANTASTYCZNA ZABAWA Z BAŃKAMI ZE ZWIERZACZKOWEJ ŁAPKI!

Otwórz rękawicę zwierzaczka i załóż ją. Zanurz w płynie do baniek 
mydlanych, machaj i baw się! Do wyboru aż 8 zwierzaczków!

ŁapaBańki, 8 ass.
New

Zawartość opakowania:
a1 rękawica z podobizną zwierzaczka
apłyn do baniek mydlanych

W asortymencie:
lew, hipopotam, krokodyl, słonik, 
małpka, panda, króliczek i dinozaur

EP03091 24 20 x 32,5 x 3

123

–
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W asortymencie 6 kolorów:
żółty, pomarańczowy, 
różowy, fioletowy, 
zielony, niebieski

Zobacz reklamę

Zobacz reklamę



KGR64214

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

EAN: 0672935642145

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

W asortymencie opakowanie 
z wizerunkiem Kylo Ren 
i Stormtroopera

6

123

3+

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

3+

0+

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

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

W KWIETNIU PREMIERA ,,AVENGERS 4: ENDGAME’’ – 
NAJBARDZIEJ WYCZEKIWANEGO FILMU W 2019 ROKU!

A już teraz fani Marvela mogą zobaczyć pozostałe przygody swoich ulubionych superbohaterów

na platformach:                             i                                   !
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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

FENOMEN GWIEZDNEJ SAGI NIEZMIENNIE TRWA!

Kolejne pokolenia wchodzą do świata ,,Star Wars’’ i trwają w nim z zachwytem, a rok 2019 będzie wyjątkowo 

przyjemnym okresem dla młodszych i starszych fanów sagi. W grudniu odbędzie się premiera ostatniej 

części nowej trylogii – ,,Epizodu IX’’. Ponadto Disney zapowiedział otwarcie własnej platformy 

streamingowej, na której powrócą z nowymi odcinkami ,,Gwiezdne Wojny: Wojny klonów’’!

Dotychczasowe produkcje dostępne na platformach:                            i                                  !

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

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

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

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

6+

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+

3+

3+

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

EAN: 8412428026180

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

EAN: 8412428026142

6+

3+

Zobacz reklamę



KGR64214

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

EAN: 0672935642145

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

W asortymencie opakowanie 
z wizerunkiem Kylo Ren 
i Stormtroopera

6

123

3+

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

3+

0+

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

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

W KWIETNIU PREMIERA ,,AVENGERS 4: ENDGAME’’ – 
NAJBARDZIEJ WYCZEKIWANEGO FILMU W 2019 ROKU!

A już teraz fani Marvela mogą zobaczyć pozostałe przygody swoich ulubionych superbohaterów

na platformach:                             i                                   !
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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

FENOMEN GWIEZDNEJ SAGI NIEZMIENNIE TRWA!

Kolejne pokolenia wchodzą do świata ,,Star Wars’’ i trwają w nim z zachwytem, a rok 2019 będzie wyjątkowo 

przyjemnym okresem dla młodszych i starszych fanów sagi. W grudniu odbędzie się premiera ostatniej 

części nowej trylogii – ,,Epizodu IX’’. Ponadto Disney zapowiedział otwarcie własnej platformy 

streamingowej, na której powrócą z nowymi odcinkami ,,Gwiezdne Wojny: Wojny klonów’’!

Dotychczasowe produkcje dostępne na platformach:                            i                                  !

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

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

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

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

6+

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+

3+

3+

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

EAN: 8412428026180

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

EAN: 8412428026142

6+

3+

Zobacz reklamę



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 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

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

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

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

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

6

123KGR94055

SpongeBob – 
Szczoteczka do zębów 
2-pack

EAN: 0672935940555

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

6

123

6+
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DOŁĄCZ DO FANÓW STRAŻAKA SAMA!

Popularny serial o przygodach dzielnego Strażaka Sama i jego wiernych przyjaciół. 

Dostępny na kanałachM       iniMini S 2 (logo) na a platformie H  (logo)i  oraz na platformie !

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

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

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

3+

POZNAJ ŚWIAT SERIALU ,,PIDŻAMERSI” NA I NA                                 ! DISNEY JUNIOR  

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

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



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 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

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

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

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

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

6

123KGR94055

SpongeBob – 
Szczoteczka do zębów 
2-pack

EAN: 0672935940555

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

6

123

6+
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DOŁĄCZ DO FANÓW STRAŻAKA SAMA!

Popularny serial o przygodach dzielnego Strażaka Sama i jego wiernych przyjaciół. 

Dostępny na kanałachM       iniMini S 2 (logo) na a platformie H  (logo)i  oraz na platformie !

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

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

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

3+

POZNAJ ŚWIAT SERIALU ,,PIDŻAMERSI” NA I NA                                 ! DISNEY JUNIOR  

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

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



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+

EAN: 5060228452413 

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

KKO30000

Psi Patrol – 
2-pack szczoteczek 
do zębów

12

123KKO30001

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

KKO30002

Psi Patrol – 
Żel pod prysznic 
i do kąpieli 400 ml

EAN: 5060228452437

apiękny, owocowy 
    zapach
ałagodnie myje 
    i pielęgnuje 
    skórę dziecka 

6

123

EAN: 5060228452888

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

KKO30014

Psi Patrol – 
Szczoteczka 
do zębów z minutnikiem

12

123

KKO30006

Psi 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: 5060228453816

KKO30044

Psi Patrol – 
Mydło do rąk 
250 ml

EAN: 5060228454226

8

123

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

ULUBIONY SERIAL DZIECI W WIEKU 4-9 LAT!

Dziesięcioletni Ryder oraz osiem małych piesków zajmują się ratowaniem miasta 
i jego mieszkańców z przeróżnych tarapatów.

Serial dostępny na kanałach                  Nick Jr (log, Puls 2 (logo) 

oraz na platformach     Ne      tflix (li HBO GO (logo)    !

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

KGR26777

Angry Birds – 
Szczoteczka do zębów 
z trójkolorowym timerem

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

3+

3+
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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

KGR26938

Angry Birds – 
Turbo szczoteczka 
elektryczna do zębów

EAN: 0672935269380

6

123

aoczyszcza płytkę nazębną ruchami 
    wibracyjnymi
abezpieczna dla dziąseł
amała główka i miękkie włosie
abateria w zestawie

6+

0+



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+

EAN: 5060228452413 

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

KKO30000

Psi Patrol – 
2-pack szczoteczek 
do zębów

12

123KKO30001

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

KKO30002

Psi Patrol – 
Żel pod prysznic 
i do kąpieli 400 ml

EAN: 5060228452437

apiękny, owocowy 
    zapach
ałagodnie myje 
    i pielęgnuje 
    skórę dziecka 

6

123

EAN: 5060228452888

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

KKO30014

Psi Patrol – 
Szczoteczka 
do zębów z minutnikiem

12

123

KKO30006

Psi 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: 5060228453816

KKO30044

Psi Patrol – 
Mydło do rąk 
250 ml

EAN: 5060228454226

8

123

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

ULUBIONY SERIAL DZIECI W WIEKU 4-9 LAT!

Dziesięcioletni Ryder oraz osiem małych piesków zajmują się ratowaniem miasta 
i jego mieszkańców z przeróżnych tarapatów.

Serial dostępny na kanałach                  Nick Jr (log, Puls 2 (logo) 

oraz na platformach     Ne      tflix (li HBO GO (logo)    !

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

KGR26777

Angry Birds – 
Szczoteczka do zębów 
z trójkolorowym timerem

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

3+

3+
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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

KGR26938

Angry Birds – 
Turbo szczoteczka 
elektryczna do zębów

EAN: 0672935269380

6

123

aoczyszcza płytkę nazębną ruchami 
    wibracyjnymi
abezpieczna dla dziąseł
amała główka i miękkie włosie
abateria w zestawie

6+

0+



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
aokrągła główka 
    i miękkie włosie
awygodny uchwyt
aw zestawie z nakładką

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

6

123

,,MY LITTLE PONY: PRZYJAŹŃ TO MAGIA!”

EAN: 5060228454011

KKO33005

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

12

123

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

3+

My Little Pony – 
Turbo szczoteczka 
elektryczna 

KGR59938

EAN: 0672935599388

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

6

123 6+

Przygody magicznych kucyków można oglądać na kanałach Mini Mini +, TVP ABC i        m!  A   a
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oraz na platformie

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

3+

„KRAINA LODU 2" JUŻ W LISTOPADZIE!

Druga część najbardziej dochodowej animacji w dziejach kina. Elsa i Anna powracają na ekrany, 
a wraz z nimi przesympatyczny bałwanek Olaf.

Dostępna na platformach     Ne      tflix (li HBO GO (logo)    !

Serial dostępny na kanałach:                  Nick Jr (log, Puls 2 (logo) 

oraz na platformach     !Ne      tflix (li HBO GO (logo)    

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

25  cm

25
  c

m

21
  c

m

EAN: 5060228450105

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

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

ałagodnie myje i pielęgnuje 
    skórę dziecka
atworzy przyjemną pianę

6

123

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+

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+

PRZEŻYJ WSPANIAŁĄ PRZYGODĘ Z ROZBRYKANĄ ŚWINKĄ I JEJ RODZINĄ!

PRZEPIĘKNIE ZREALIZOWANA ANIMACJA O NIESFORNEJ DZIEWCZYNCE I JEJ PRZYJACIELU NIEDŹWIEDZIU!



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
aokrągła główka 
    i miękkie włosie
awygodny uchwyt
aw zestawie z nakładką

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

6

123

,,MY LITTLE PONY: PRZYJAŹŃ TO MAGIA!”

EAN: 5060228454011

KKO33005

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

12

123

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

3+

My Little Pony – 
Turbo szczoteczka 
elektryczna 

KGR59938

EAN: 0672935599388

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

6

123 6+

Przygody magicznych kucyków można oglądać na kanałach Mini Mini +, TVP ABC i        m!  A   a
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oraz na platformie

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

3+

„KRAINA LODU 2" JUŻ W LISTOPADZIE!

Druga część najbardziej dochodowej animacji w dziejach kina. Elsa i Anna powracają na ekrany, 
a wraz z nimi przesympatyczny bałwanek Olaf.

Dostępna na platformach     Ne      tflix (li HBO GO (logo)    !

Serial dostępny na kanałach:                  Nick Jr (log, Puls 2 (logo) 

oraz na platformach     !Ne      tflix (li HBO GO (logo)    

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

25  cm

25
  c

m

21
  c

m

EAN: 5060228450105

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

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

ałagodnie myje i pielęgnuje 
    skórę dziecka
atworzy przyjemną pianę

6

123

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+

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+

PRZEŻYJ WSPANIAŁĄ PRZYGODĘ Z ROZBRYKANĄ ŚWINKĄ I JEJ RODZINĄ!

PRZEPIĘKNIE ZREALIZOWANA ANIMACJA O NIESFORNEJ DZIEWCZYNCE I JEJ PRZYJACIELU NIEDŹWIEDZIU!



Trolls – Żel do kąpieli 
i pod prysznic 
300 ml

6

123
KAD75101

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

EAN: 8032738608274

Trolls – 
Szczoteczka 
do zębów 

12

123KAD75107

aidealna do codziennego użytku
amała główka i miękkie włosie
awygodna rączka

EAN: 8032738608335

EAN: 8032738608267

Trolls – 
Mydło w płynie 
300 ml

6

123KAD75102

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

EAN: 8032738608281

5+

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

Starannie dobrane składniki, z myślą 
o bezpieczeństwie dziecka. Wszystkie 
produkty do makijażu zawarte w zestawie 
można łatwo usunąć za pomocą wody.

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

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

0+
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,,TROLLE: IMPREZA TRWA!”

Serialowa kontynuacja filmu animowanego z 2016 roku 

dostępna na kanale teletoon (GO)

Starannie dobrane składniki, z myślą o bezpieczeństwie dziecka. Wszystkie produkty do makijażu 
oraz lakiery do paznokci zawarte w zestawach można łatwo usunąć za pomocą wody.

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

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

12

123

KGR81938

Hello Kitty – 
Turbo szczoteczka 
elektryczna

EAN: 0672935819363

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

6

123KGR81966

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

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

6

123

adelikatnie myje i pielęgnuje 
    skórę oraz włosy dziecka
aponad 95% składników 
    pochodzenia naturalnego, 
    w tym składniki o działaniu 
    nawilżającym 
abez parabenów, SLS/SLES, 
    i sztucznych barwników
ahipoalergiczny
atestowany dermatologicznie
aidealny do codziennego użytku

KAD72801

Hello Kitty – 
Żel pod prysznic 
300 ml

EAN: 8032738608137

3+

6+



Trolls – Żel do kąpieli 
i pod prysznic 
300 ml

6

123
KAD75101

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

EAN: 8032738608274

Trolls – 
Szczoteczka 
do zębów 

12

123KAD75107

aidealna do codziennego użytku
amała główka i miękkie włosie
awygodna rączka

EAN: 8032738608335

EAN: 8032738608267

Trolls – 
Mydło w płynie 
300 ml

6

123KAD75102

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

EAN: 8032738608281

5+

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

Starannie dobrane składniki, z myślą 
o bezpieczeństwie dziecka. Wszystkie 
produkty do makijażu zawarte w zestawie 
można łatwo usunąć za pomocą wody.

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

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

0+

46www.epee.pl WIOSNA 201945 www.epee.plWIOSNA 2019

,,TROLLE: IMPREZA TRWA!”

Serialowa kontynuacja filmu animowanego z 2016 roku 

dostępna na kanale teletoon (GO)

Starannie dobrane składniki, z myślą o bezpieczeństwie dziecka. Wszystkie produkty do makijażu 
oraz lakiery do paznokci zawarte w zestawach można łatwo usunąć za pomocą wody.

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

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

12

123

KGR81938

Hello Kitty – 
Turbo szczoteczka 
elektryczna

EAN: 0672935819363

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

6

123KGR81966

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

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

6

123

adelikatnie myje i pielęgnuje 
    skórę oraz włosy dziecka
aponad 95% składników 
    pochodzenia naturalnego, 
    w tym składniki o działaniu 
    nawilżającym 
abez parabenów, SLS/SLES, 
    i sztucznych barwników
ahipoalergiczny
atestowany dermatologicznie
aidealny do codziennego użytku

KAD72801

Hello Kitty – 
Żel pod prysznic 
300 ml

EAN: 8032738608137

3+

6+



Naszym Partnerom oferujemy specjalną ekspozycję produktów.
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.

DisplayClipstrip
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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!

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

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

Truskawkowy Cola 

EAN: 8032738607154

KAD72702

KAD72706

Chupa Chups –  
Pasta do zębów 75 ml

12

123

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

EAN: 8032738607215

3+

3+

Plakaty

Woblery

StandyShelf Stoppery



Naszym Partnerom oferujemy specjalną ekspozycję produktów.
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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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!

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

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

Truskawkowy Cola 

EAN: 8032738607154

KAD72702

KAD72706

Chupa Chups –  
Pasta do zębów 75 ml

12

123

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

EAN: 8032738607215

3+

3+

Plakaty

Woblery

StandyShelf Stoppery




