ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

5
от

лв.

Рокля
100% органичен
памук

модели: за момиче,
размери: 104–134 см – 5 лв.,
размери: 134–164 см – 6 лв.
или дамска,
размери: 36–44 – 8 лв.

налични
цветове:

налични
цветове:
налични
цветове:

‘organic’
‘organic’

Certified by ECOCERT
EGL/214167

Certified by ECOCERT
EGL/214167

Неустоима
мекота
Офертата е валидна от 22.04.2021 до 5.05.2021 или до изчерпване на количествата.

офертата е валидна от 22.04.2021 до 5.05.2021

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

6

лв.

Тениска
100% органичен памук
за момиче, с фотощампа,
размери: 134–164 см

Гащеризон
100% органичен
памук
за момиче, с ластик
на талията и принт,
размери: 104–134 см

6

лв.

Потник 100% органичен памук
за момиче, с издължен гръб и
странични връзки на талията,
с щампа, размери: 104–134 см

5

лв.

налични
цветове:

5

6

Шорти
100% органичен
памук

лв.

лв.

с връзки на талията
и принт, размери:
104–134 см

5

Клин

95% памук и
5% еластан,
за момиче,
с блестящи
елементи
и надпис
на крачола,
размери:
134–164 см

лв.

Тениска 100%
органичен памук

за момиче, с щампа,
размери: 104–134 см
налични
цветове:

Шорти 100%
органичен памук

за момиче, с джобове,
деликатен набор на крачолите
и връзка на талията,
размери: 134–164 см

6

лв.
налични
цветове:

5

лв.

Клин

95% органичен памук и
5% еластан, за момиче,
с принт, размери: 98–134 см

Продуктите от брошурата могат да бъдат намерени, маркирани с този знак в магазините ни:

6

Тениска
100%
органичен
памук

лв.

Потник
100% органичен
памук

за момче, с щампа,
размери: 134–164 см

6

за момче, с щампа,
размери: 134–164 см

лв.

6

Шорти
100% органичен
лв. памук
за момче, с джобове,
връзка на талията
и щампа,
размери: 134–164 см

4

3

лв.

Потник
100% органичен
памук
за момче,
с щампа,
размери:
104–134 см

лв.

Тениска
100% памук

за момче, с щампа,
размери: 104–134 см

5

лв.

Шорти
100%
органичен
памук

за момче,
с джобове,
връзка на талията
и принт, размери:
104–134 см

6

лв.

Тениска
100% органичен
памук
за момче,
с щампа Бъгс Бъни,
размери: 104–134 см

офертата е валидна от 22.04.2021 до 5.05.2021

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

Шорти 100%
органичен памук
за бебе, за момиче,
с джобове, връзка на
талията и кръпка,
размери: 74–98 см

‘organic’

5

Certified by USB
TEX4172

налични
цветове:

‘organic’
Certified by
CU1004064

лв.

6

Рокля
100% органичен памук

лв.

за бебе, за момиче, с яка,
волан на раменете и копчета
на предната страна, с принт,
размери: 74–98 см

налични
цветове:

налични
цветове:

5

лв.

Туника 100%
органичен памук
за бебе, за момиче,
с диагонален набор
в долната част,
размери: 80–98 см

6

лв.

Боди

95% памук и
5% еластан, за бебе,
за момче, с щампа
Търсенето на Немо,
размери: 62–92 см

за момче, включва:
тениска с принт и
шорти с джобове и
връзка на талията,
размери:
74–98 см

Потник 100%
органичен памук

8

за бебе, за момче,
с принт
и кръпка,
размери:
80–98 см

‘organic’
Certified by
CU1075906

Комплект за бебе
100% органичен
памук

лв.

4

налични
цветове:

лв.

налични
цветове:
налични
цветове:

‘organic’
Certified by
USB TEX 4172

Шорти
100% органичен памук

за бебе, за момче, с джоб тип
Кенгуру и ластик на талията,
с принт и кръпка, размери: 74–98 см

5

лв.

‘organic’
Certified by CERES
0532

Винаги можете да разгледате най-новите ни колекции на PEPCO.BG

17

PEPCO.BG

6

лв.

Комплект за бебе
100% памук

лв.

за момиче, включва:
едноцветно боди и бродиран
гащеризон или за момче,
включва: боди с папийонка
и панталон с тиранти,
размери: 62–92 см

Боди 100% памук

за бебе, за момче,
с джоб или за момиче с щампа,
размери: 62–92 см

наличен модел
за момиче:

наличен модел
за момче:

8

лв.

Комплект боди, 2 бр.

100% памук или 95% памук и
5% еластан, за бебе, за момиче,
с принт, размери: 62–92 см

Клин
100% органичен памук

за бебе, за момче, с принт,
размери: 56–80 см

5

лв.

‘organic’
Certified by USB
TEX2765

налични
цветове:

6

лв.

Бутилка
NUK

за бебе на
възраст
6–18 месеца,
с биберон,
кап. 250 мл

6

лв.

‘organic’
Certified by
CERES-0532

Ромпър
100%
органичен памук
за бебе, за момче,
с джоб тип Кенгуру,
с принт и кръпка,
размери: 62–80 см

8

лв.

NUK Active Cup

със силиконова приставка
за уста и елемент за
закачване, за бебе от
12-месечна възраст, кап. 300 мл

налични
цветове:

офертата е валидна от 22.04.2021 до 5.05.2021

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

‘organic’
Certified by USB
TEX2108

Пижами за малки
и големи от
100% органичен
памук

10

8

лв.

Пижама
100% органичен
памук

лв.

Пижама 100%
органичен
памук

за момче, включва:
тениска с щампа и
едноцветни шорти,
размери: 134–176 см

за момче, включва:
тениска с щампа и
едноцветни шорти,
размери:
92–128 см

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

‘organic’
Certified by USB
TEX2108

5

лв.

Боксерки

Комплект чорапи,
3 чифта

95% органичен памук и
5% еластан, за момче,
с щампа и надпис на ластика,
различни модели в комплекта,
размери: 92–128 или 134–164 см

76% органичен памук,
22% полиамид и 2% еластан,
за момче, различни модели в
комплекта, номера: 23–30 или 31–38

3

50
лв.

‘made with 76%
organic materials’

‘organic’

Certified by
CU1000980

Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

5

Комплект слипове
100% органичен
лв. памук, 3 бр.

с принт, различни модели в
комплекта, размери: 92–128 см

Вижте отзивите от нашата оферта, споделете вашето мнение
FACEBOOK.COM
/PEPCOBG

Пижама 100%
органичен
памук
за момиче,
с принт,
размери:
92–128 см

8

лв.

‘organic’

10

Certified by USB
TEX2108

лв.

‘organic’
Certified by
CERES-0738

Пижама
100%
органичен
памук

Потник

за момиче,
с необработени
краища и щампа,
размери:
134–164 см

95% органичен памук и
5% еластан, за момиче,
с панделка, едноцветен,
размери: 92–128 см

5

лв.

Комплект топ, 2 бр.
95% органичен
памук и 5% еластан,
за момиче, с принт,
размери: 134–164 см

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

5

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

лв.

Комплект бикини
100% органичен
памук, 3 бр.
‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

за момиче,
различни
модели в
комплекта,
размери: 134–164 см

5

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

лв.

Комплект чорапи, 3 чифта

‘made with 77%
organic materials’
Certified by
CU1057669

77% органичен памук,
22% полиамид и 1% еластан,
за момиче, различни модели
в комплекта, номера:
23–30 или 31–38

3

50
лв.

5

лв.

Комплект бикини
100% органичен памук, 3 бр.
за момиче, различни модели в комплекта,
размери: 92–128 см

офертата е валидна от 22.04.2021 до 5.05.2021

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

Кукла
с колело

с допълнителни
аксесоари,
2 налични модела

15

лв.

Кукла
L.O.L. Surprise!
Lights Glitter

серия с брокат, включва 8 изненади,
различни модели в наличност,
част от колекция

Играйте на воля!

18

лв.

Комплект
пластелин
Сладка
фабрика
за кексчета

със специален пластелин
за мини кексчета

15

с допълнителни аксесоари

15

лв.

18

лв.

Пъзел от пяна, 8 елемента
с принт, разновидности: Мини Маус,
Пес патрул, Бинг или Прасето Пепа

Кукла с вана

лв.

20

лв.

Кукла Hairdorables
серия 2
част от колекция, 36 кукли с
допълнителни аксесоари

Вижте отзивите от нашата оферта, споделете вашето мнение
FACEBOOK.COM
/PEPCOBG

Пес патрул плюшена
играчка 60 см
разновидности:
Чейс, Маршал или Скай

20

лв.

Пес патрул кола
с дистанционно
управление

разновидности:
Чейс – полицейска кола или
Маршал – пожарен камион,
батериите се продават
отделно

20

лв.

Hot Wheels голямо бъги
Bone Shaker

20

Топка за подскачане

разновидности: Пес патрул, Мини Маус,
Прасето Пепа или Миньоните

лв.

10

лв.

Комплект играчки
за пясък

с анимационни герои: Пес патрул,
Колите или Мини Маус, включва:
кофичка, сито, гребло,
лопатка и формичка

6

лв.

Метален камион
за теглене Dickie

включва 3 коли, 2 налични
модела, дължина: 28 см

15

лв.

налични
цветове:

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

Пижама 100%
органичен
памук

мъжка, включва:
тениска с щампа
и едноцветни шорти,
размери: M–XXL

15

офертата е валидна от 22.04.2021 до 5.05.2021
Пижама
100% органичен
памук

дамска, тениска с щампа и
дълбоко деколте на гърба,
размери: S–XL

15

лв.

лв.

‘organic’
Certified by USB
TEX2108

‘organic’
Certified by
CERES-0738

‘organic’
Certified by
CERES-0738

10

лв.

Нощница 100%
органичен памук
дамска, с щампа и
подвити ръкави,
размери: S–XXL

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

Комплект
бикини, 2 бр.

95% органичен памук и 5% еластан,
дамски, с дантела, размери: S–XXL

Комплект чорапи, 3 чифта
76% органичен памук,
22% полиамид и 2% еластан,
дамски, с контрастиращи
елементи,
номера: 35–42

3

50
лв.

‘made with 76%
organic materials’
Certified by
CU1000980

5

50
лв.

Комплект бикини, 2 бр.

95% органичен памук и 5% еластан,
дамски, едноцветен и
раиран модел в комплекта,
размери: S–XXL

5

50
лв.

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

Продуктите от брошурата могат да бъдат намерени, маркирани с този знак в магазините ни:

18

10

Рокля

лв.

55% лен и 45% вискоза,
с V-образно деколте
и ажурна плетка в
долната част,
размери: 36–44

лв.

Тениска 100%
органичен памук

с декоративно закопчаване
и връзка на талията,
размери: S–XXXL

‘organic’

6

лв.

Тениска
100%
органичен
памук

налични
цветове:

мъжка, с щампа,
размери: M–XXL

Certified by
CERES-0863

налични
цветове:

‘organic’
Certified by
CERES-0638

8

лв.

Тениска
100% памук

дамска, с овален край
и щампа Шантави рисунки,
размери: S–XXL

8

Тениска 100%
органичен
лв. памук

15

лв.

Пола

55% лен и 45% вискоза,
раирана, с копчета
отпред и впита кройка,
размери: S–XXL

18

лв.

Панталон
55% лен и
45% вискоза,
дамски,
с джобове на
задната част
и от двете
страни и
връзка на
талията,
размери:
36–44

‘organic’
Certified by
CERES-0638

мъжка, с принт,
размери: M–XXL

офертата е валидна от 22.04.2021 до 5.05.2021

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

6

лв.

15

Възглавничка за вана

с практични вендузи за закрепване,
перфектна за релаксираща баня,
размери: 28 х 18 х 4 см

лв.

Керамичен
комплект

включва:
диспенсер за течен
сапун, контейнер
за памучни тампони
и поставка за сапун

Кутийка
с огледало

с бамбуков капак,
за козметика,
бижута или аксесоари,
размери: 14 х 14 х 5 см

6

лв.

6
от

лв.

10

Хавлиена
кърпа
100% памук

с жакард и велурени
елементи, разновидности:
50 х 100 см – 6 лв. или
70 х 140 см – 15 лв.

4

лв.

Кош за боклук

лв.

с декоративна релефна
повърхност и педал за
отваряне, кап. 3 л

Постелка за баня

с шенил и блестящи елементи,
размери: 50 х 80 см

15

лв.

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

Масажор за баня

със силиконови елементи
за масаж и процедури за
укрепване на кожата,
с практична и удобна дръжка

Винаги можете да разгледате най-новите ни колекции на PEPCO.BG
PEPCO.BG

3

от

Кошница

5
от

налични
цветове:

лв.

плетена, с текстилна
подплата, размери:
23 х 18 х 11 см – 5 лв.
или с дръжки:
28 х 23 х 13 см – 6 лв.,
33 х 28 х 15 см – 8 лв.

50
лв.

Рамка

с щипка за снимката,
разновидности: за снимка 10 х 15 см,
размери: 19 х 23 х 2,5 см – 3,50 лв.
или рамка за три снимки 10 х 15 см,
размери: 42,8 х 22,8 х 2,5 см – 6 лв.

Аранжирай
дома си
практично!

30

лв.

Стойка за
растения

18

лв.

Кашпа

пластмасова,
с външна част,
наподобяваща бетон,
със специален
вътрешен съд
с дръжки за по-лесно
засаждане и грижа,
размери:
22,5 х 22,5 х 42 см,
вътрешен съд:
22 х 22 х 17,5 см

20

лв.

Кашпа

пластмасова, с външна част,
наподобяваща бетон,
със специален вътрешен
съд с дръжки за по-лесно
засаждане и грижа,
размери: 26,5 х 26,5 х 50 см,
вътрешен съд: 26 х 26 х 20,5 см

САМО
СЕГА

налични
цветове:

метална,
размери:
43 х 15 х 50 см

САМО
СЕГА

18

15

лв.

Спортни
шорти 2 в 1

комбинация от
втален клин и
широки шорти,
бързосъхнещи,
с ластик и връзка
на талията, джоб с
копче на задната
страна,
размери:
XS–XXL

лв.

Спортна
чанта
за талия
с цип,
регулируема

15

лв.

бързосъхнещо,
с оформяща кройка
и мрежести елементи
от вътрешната страна,
с гумен завършек
отдолу, с принт,
размери: XS–XXL

лв.

Спортен
клин

бързосъхнещ,
3/4 дължина,
с оформяща
кройка
и мрежест
елемент на
коленете,
с джоб на
задната
страна,
размери:
XS–XXL

18

Спортно
горнище

18

лв.

Спортен
топ 2 в 1

комбинация от мек
спортен сутиен и
широк топ с връзка
отстрани, бързосъхнещи,
с мрежест елемент
на задната страна,
размери: XS–XXL

Тоалетна
чанта

18

с двоен цип
и щампа,
идеална за
пътуване и
всекидневна
употреба

лв.

8

Спортен
клин

бързосъхнещ,
3/4 дължина,
с оформяща
кройка и
мрежест
елемент
на коленете,
с джоб на
задната
страна,
размери:
XS–XXL

СЛЕДЕТЕ НАШЕТО
СЪДЪРЖАНИЕ И
ТУК:

лв.

ПЛАЩАНЕ
С КАРТА

FACEBOOK.COM
/PEPCOBG

20

лв.

Спортно
горнище

бързосъхнещо,
с висока яка
и джобове,
с цип и дупки
за палец
в ръкавите,
размери:
XS–XXL

ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБСЛУЖВАНЕ

Политика за възстановяване
на сума при връщане на стока

Посочените цени и други условия са валидни само в периода, посочен на заглавната страница, а количествата са ограничени до
наличностите в магазините. Възможно е някои от артикулите да не са налични във всички разновидности и размери. Всички цени са
в български лева с включен ДДС. Стоките се продават в количества, обичайни за едно домакинство. Снимките са с илюстративна цел
и PEPCO не носи отговорност в случай на неточности или разминаване във външния вид на продуктите. PEPCO България не носи
отговорност за печатни или правописни грешки в брошурата. Моля, посетете магазините PEPCO, където ще намерите страхотни оферти
и пълна информация за нашите продукти! При въпроси, мнения и препоръки, моля да се свържете с наш служител на: info.bg@pepco.eu

