
Дрехи за бебе  
100% органичен  
памук
за момиче или момче, 
разновидности: боди, 
размери: 62-92 см – 3,50 лв.,
комплект: тениска и панталонки,  
размери: 74-98 см – 5 лв.
или ромпър, размери:  
62-80 см – 5 лв. 

Офертата е валидна от 3.06.2021 до 16.06.2021 или до изчерпване на количествата.

ОРГАНИЧЕН 
ПАМУК

Мекота  
от ново 

измерение
Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organic’

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

3 лв.

от

50



Certified by CERES-0532

Боди 100% органичен памук
за бебе, за момче или момиче,  
с щампа, размери: 62-92 см 

5 лв.

Ромпър  
100%  

органичен  
памук

за бебе,  
за момче, с щампа, 
 размери: 62-80 см

5 лв.

Комплект за бебе или ромпър  
100% органичен памук
за момче, с принт, разновидности:
комплект потник и панталонки,  
с джобове и връзка на талията,  
размери: 74-98 см  
или ромпър, размери: 62-80 см

5 лв.

Комплект за бебе  
100% органичен памук
за момче или момиче, включва: 
 топ и панталонки, с принт, размери: 74-98 см 

‘organic’

Боди или ромпър  
100% органичен памук
за бебе, за момиче, разновидности: 
боди, размери: 62-92 см – 3,50 лв.
или ромпър, с набор на раменете,  
размери: 62-80 см – 5 лв.

3 лв.

50

офертата е валидна от 3.06.2021 до 16.06.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’
Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organic’

3 лв.

от

50



17 лв.

Повивалник CEBA
деликатен, с принт,  
размери: 72 х 64 см

6 лв.

Подложка за преповиване
сгъваема, мека, с удобна закопчалка  
за лесен пренос, размери: 80 х 50 см 

30 лв.

Възглавница за  
кърмене CEBA

с принт, повърхност от  
100% памук, практична  
и удобна опора за бебе  

по време на хранене и др.,  
универсален размер

Биберон NUK
силиконов, с картинка Мечо Пух и приятели,  

за бебета на възраст 0-6 месеца или  
6-18 месеца, в прозрачна опаковка 5 лв.

50

САМО
СЕГА

налични 
също:

   

налични 
също:

   

налични 
също:

   

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

IW 00027 IW

IW 00027 IW

IW 00027 IW



10 лв.

8 лв.

Ромпър 100% памук
за бебе, размери: 62-80 см, разновидности:

за момиче, с набор на раменете,  
с щампа Мини Маус и Дейзи  

или за момче, двуцветен,  
с щампа Мики Маус

8 лв.

Гащеризон 100% памук
за бебе, за момиче, дънков,  
с ластик в горната част,  
размери: 62-92 см

с функция за  
стерилизиране

Бутилка  
Active Cup NUK
със силиконов накрайник и картинка  
Мечо Пух и приятели, за деца над  
12-месечна възраст, кап. 300 мл

25 лв.

Притоплящ уред и  
стерилизатор 2 в 1

подходящ за затопляне на буркани,  
бутилки или за стерилизиране на биберони,  

включва: затоплящо устройство, купичка  
за притопляне на храна с кап. 180 мл,  

контейнер за затопляне и стерилизация,  
капак, щипка 

5 лв.

Рокля 100%  
органичен  
памук
за бебе, за момиче,  
с принт, размери:  
74-98 см

налични 
също:

   

офертата е валидна от 3.06.2021 до 16.06.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

Certified by  
CERES-0532

‘organic’



6 лв.

4 лв.

Потник
99% памук и  
1% вискоза,  
за момиче,  
с щампа,  
размери:  
104-134 см

Рокля  
100% памук
за момиче,  
с набрана талия  
и декоративна панделка  
на гърба, карирана,  
размери: 104-134 см

5 лв.

Панталонки  
100%  
памук
за момиче, с панделка на талията, навити крачоли  
и копчета отстрани, с принт, размери: 104-134 см

5 лв.

Тениска 
95% памук и 5% еластан,  
за момиче, раирана,  
с необработени  
краища, размери:  
134-164 см

6 лв.

Панталонки 100% памук
за момиче, с връзка на талията и  
контрастни елементи, с принт, размери: 134-164 см

8 лв.

Рокля 
95% памук и  
5% еластан,  
за момиче,  
с презрамки  
и щампа,  
размери:  
134-164 см

8 лв.
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5 лв.

Бански*
за момиче, цял, с принт,  
размери: 92-128 см 6 лв.

Бански
за момиче, от две части,  

с връзки, раиран,  
размери: 134-164 см

8 лв.

Бански 
за момиче, цял,  
с набор и  
триизмерна  
апликация,  
с принт,  
размери:  
92-128 см

5 лв.

Джапанки за деца
разновидности: за момче, с принт Миньоните  
и каишка в задната част, номера: 22-32*,  
за момиче, с флорален принт, номера: 32-37  
или за момче, с надпис, номера: 33-39

8 лв.

Бански
за момиче, от две части, раиран,  
със спортна горна част и принт,  

размери: 134-164 см

6 лв.

Бански
за момче, разновидности:  
с принт динозаври,  
размери: 92-128 см  
или с принт букви,  
размери: 134-164 см

5 лв.

Бански
за момче, с щампа, размери:  

92-128 см или с връзка на талията,  
размери: 134-164 см

* Продуктът ще е наличен само в някои от нашите магазини.

офертата е валидна от 3.06.2021 до 16.06.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

20.HCN.22720 HOHENSTEIN HTTI



5 лв.

Бански  
горна част
с връзка на врата  
и на гърба, с принт,  
размери: S-XXL

5 лв.

Бански  
долна  
част
с връзка  
отстрани  
и принт,  
размери:  
S-XXL

6 лв.

 от

Бански горна  
или долна част
раирани, разновидности:  
долна част, размери:  
S-XXL – 6 лв. или топ,  
с подплата и връзка  
на врата, размери:  
S-XL – 8 лв.

6 лв.

 от Бански горна  
или долна част
разновидности: долна част,  
с принт, размери: S-XXL – 6 лв.  
или топ, с подплата и връзка  
на врата, размери: S-XL – 8 лв.

6 лв.

Джапанки
с широка,  

текстилна  
каишка,  
номера:  

36-41

5 лв.

Джапанки
със златист принт,  
номера: 36-41

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



5 лв.

Тениска
с високо съдържание  
на памук, с щампа,  
размери: S-XXXL

18 лв.

Рокля 
100% вискоза, стил Бохо,  

с презрамки, широка кройка,  
с принт, размери: 36-4415 лв.

Пола 
с ластик и връзка  
на талията,  
с процеп отстрани,  
широка кройка,  
раирана,  
размери: S-XXL

4 лв.

Топ 
с високо  
съдържание  
на памук,  
с ластик,  
едноцветен,  
размери: S-XXL

15 лв.

Дънкова пола
с високо съдържание на памук,  
с джобове и колан, размери: S-XXL

налични 
също:

    
  

налични 
също:

    
  

офертата е валидна от 3.06.2021 до 16.06.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

SHO20 157158 TESTEX



18 лв.

Дънкови  
панталонки

98% памук и  
2% еластан,  
с джобове и  

декоративен  
памучен  

шал за талията,  
размери: 34-42

15 лв.

Блуза 
100% вискоза,  
с набор в горната  
част и овално деколте,  
с принт Фрида Кало,  
размери: S-XXL

8 лв.

Тениска  
100% памук
с V-образно деколте и  
щампа Малката русалка,  
размери: S-XXL

15 лв.

Дънкови панталонки
с високо съдържание на памук  
и декоративни елементи,  
размери: 34-42

8 лв.

Тениска  
100%  
памук
с изпъкнала  
щампа Фрида Кало,  
размери: S-XXL

6 лв.

Тениска  
100% памук
с издължен гръб,  
едноцветна,  
размери: S-XXXL

PEPCO.BG

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



2 лв.

 от

Съдове за пикник
пластмасови, с релефна,  
геометрична повърхност,  
разновидности: 
чаша, кап. 400 мл – 2 лв., 
чаша за вино, кап. 300 мл – 2 лв., 
чиния, ø 20 см – 2 лв., 
малка купа за салата, 
ø 15 см – 2 лв., 
голяма купа за салата,  
ø 25 см – 5 лв. 

Буркани
подходящи за съхранение 

 на храна, домашно  
сладко или летни  

десерти, с релефна  
повърхност и цветен  

капак с принт,  
разновидности:  

кап. 950 мл – 2,50 лв. или  
комплект 2 буркана,  
кап. 2 х 700 мл – 4 лв.

4 лв.

Комплект буркани, 3 бр.
подходящи за съхранение на храна, 
 домашно сладко или летни десерти,  
с релефна повърхност и цветен  
капак с принт, кап. 3 х 320 мл

6 лв.

Буркан за консервиране*
стъклен, с капак с уплътнение в зелен,  

син или розов цвят, кап. 2,8 л

5 лв.

Ренде 
двустранно,  
изправено, с широки  
и тесни процепи,  
с практичен  
приплъзгващ се  
контейнер,  
лесно за  
почистване

* Продуктът ще е наличен само в някои от нашите магазини.

2 лв.

от

50

налични също:

        

налични 
също:

    

налични 
също:

    

офертата е валидна от 3.06.2021 до 16.06.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



6 лв.

10 лв.

 от
Кошница
плетена, с дръжки,  
разновидности:
ø 26 см, височина: 22 см – 10 лв.
ø 30 см, височина: 25 см – 15 лв.

8 лв.

Одеяло
размери:  

130 х 170 см

15 лв.

Възглавница
с калъфка 100% памук,  
размери: 35 х 50 см

15 лв.

Възглавница
с калъфка 100% памук,  

размери: 45 х 45 см

Мушама 
размери: 140 х 180 см

5 лв.

Калъфка за  
възглавница
размери: 40 х 40 см

6 лв.

Ваза
керамична, с релефна повърхност,  
ø 11,5 см, височина: 20 см

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

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX

18.HIN.39760 HOHENSTEIN HTTI



3 лв.

 от

Тениска или  
панталонки*  

100% памук
за бебе, за момче,  

с щампа,  
разновидности: 

тениска, размери:  
80-98 см – 3 лв. 

или шорти, размери:  
74-98 см – 4 лв. 4 лв.

Тениска 
95% памук и 5% вискоза,  

за момче, с щампа,  
размери: 98-134 см

5 лв.

Тениска 
95% памук и  
5% вискоза,  
за момче,  
с щампа,  
размери:  
134-170 см

6 лв.

Панталонки  
100% памук
за момче, с щампа,  
размери: 134-164 см

5 лв.

Панталонки  
100% памук
за момче, с връзка  
на талията и щампа,  
размери: 104-134 см

3 лв.

Шапка с козирка
за момче, регулируема,  

с футболен принт,  
обиколка: 52-56 см 4 лв.

Потник  
100%  
памук
за момче,  
с щампа,  
размери:  
98-134 см8 лв.

Комплект  
боди, 2 бр.
100% памук или с  
високо съдържание  
на памук, за бебе,  
за момче, с принт,  
размери: 62-92 см

* Продуктът ще е наличен само в някои от нашите магазини.

СЛЕДЕТЕ НАШЕТО 
СЪДЪРЖАНИЕ И 
ТУК:

ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБСЛУЖВАНЕ

ПЛАЩАНЕ 
С КАРТА

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

FACEBOOK.COM 
/PEPCOBG

@PEPCO.BG


