
6 лв.

от

15 лв.
Килим

за баня 
микрофибърен,

бързосъхнещ,
размери: 50 х 80 см

Хавлиена кърпа
100% памук 

плътност 600 г/м2,
налични размери: 
50 х 100 см - 6 лв.

или 70 х 140 см - 15 лв.

Естествена
мекота

налична
също:

   

наличен също:

        

Офертата е валидна от 30.06.2022 до 20.07.2022 или до изчерпване на количествата.

усети качеството,  
    влюби се в цената

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

SH025 176864 TESTEX



3 лв.

 от

3 лв.

 от

6 лв.

15 лв.

Кърпа за коса
100% памук 
универсален размер

Диспенсър
за сапун 
керамичен,
кап. 350 мл

Органайзер за баня 
с бамбуков капак,

налични варианти:
1 или 6 отделения,

размери: 11 х 15,5 х 6 см

Аксесоари Грижа за тялото 
налични варианти:
ексфолираща ръкавица,
размери: 21 х 16,5 х 0,5 см - 3 лв.,
гъба, Ø 10 см, височина 4 см - 3 лв.,
ексфолиращ колан, 
размери: 68 х 8 х 0,3 см - 4 лв.

Аксесоари
Грижа за тялото

с дървени елементи,
налични варианти:

четка за нокти - 3 лв.,
четка за пети с пемза - 4 лв.,

кръгла масажна четка,
Ø 11 см, височина 3,4 см - 6 лв.,

антицелулитен ролер за тяло,
размери: 15 х 8 х 3,5 см - 6 лв.,
четка с дълга дръжка - 8 лв.

Огледало
за баня 

с бамбукова рамка
и метални крачета,

Ø 13 см

5 лв.
50

5 лв.
50 налична

също:

   

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 30.06.2022 до 20.07.2022

усети качеството,  
     влюби се в цената



4 лв.

от

6 лв. 6 лв.

8 лв.
Сутиен 

тип T-shirt, подплатен, с дантела,
размери: 75A-75D, 80B-80D, 85C, 85D

Бикини 
с дантела, налични варианти:

бразилски - размери: S-XXL - 4 лв.,
бикини с дантела в задната част - 4 лв.,

прашки с широк колан,
размери: S-XL - 5 лв.,

прашки, размери: S-XL - 4 лв.

Сутиен или комплект бикини, 2 бр.
безшевни, сутиен, изрязан, с подплатени чашки,

размери: S-XL, или бикини, размери:  S-XXL

Сутиен или комплект бикини, 2 бр. 
безшевни, сутиен, спортен, с чашки,
размери: S-XL, или бикини, тип прашка, размери:  S-XXL

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 30.06.2022 до 20.07.2022

усети качеството,  
     влюби се в цената



15 лв.

15 лв.15 лв.

10 лв.

5 лв.
50

5 лв.
50

Комплект къси чорапи, 3 чифта 
памучни, с еластан, с металическа нишка,
дамски, с принт Lilo & Stitch, различни десени в комплекта,
размери: 35-38, 39-42

Комплект къси чорапи, 3 чифта 
памучни, с еластан, с металическа нишка,
дамски, с принт Mickey Mouse, 
различни десени в комплекта,
размери: 35-38, 39-42

Пижама
100% памук 

дамска,
комплектът включва:

тениска с принт
и раирани къси

панталони,
размери: S-XL

Нощница
100% памук 

дамска,
с овално деколте

и принт Lilo & Stitch,
размери: S-XXL

Пижама
100% памук 

дамска,
с принт Mickey Mouse,

размери: S-XL

Пижама
100% памук 

за момичета,
комплектът включва:

тениска с принт
и раирани къси

панталони,
размери: 134-176 см

© Disney

©
 D

is
ne

y

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 30.06.2022 до 20.07.2022

усети качеството,  
     влюби се в цената



10 лв.

17 лв.

5 лв.

6 лв.

Нощница
100% памук
за момичета, с принт Pusheen,
размери: 134-176 см

Пижама  
95% памук
и 5% еластан,
за момичета,
с принт Pink Panther,
размери: 134-176 см

Комплект чорапи, 2 чифта
памучни, с еластан, за момичета,

с принт Pusheen, размери: 31-38

Комплект топове, 2 бр.*
за момичета, безшевни,
с еластична лента в долната част,
с металическа нишка,
различни цветове в комплекта,
размери: 134-164 см

Комплект бикини, 2 бр.* 
за момичета, безшевни,

раирани, с еластична лента,
с металическа нишка,

различни цветове в комплекта,
размери: 134-164 см

Топ* 
95% памук и 5% еластан, за момичета, с еластична лента

и принт Pusheen, размери: 134-176 см

Комплект бикини,
2 бр.* 
95% памук и 5% еластан,
за момичета,
с принт Pusheen,
различни десени
в комплекта,
размери: 134-176 см

* 
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5 лв.
50

5 лв.
50

5 лв.
50

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 30.06.2022 до 20.07.2022

усети качеството,  
     влюби се в цената

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



6 лв.

15 лв.

7 лв.

8 лв.

5 лв.

6 лв.

Клин 
95% памук и 5% еластан,
за момичета, двуцветен, с надписи,
размери: 134-170 см

Дънкова пола  
с еластична лента
на талията, с джобове,
размери: 134-170 смТениска 100% памук

за момичета, с връзки в долната част,
с принт, трицветна, размери: 134-170 см

Спортно долнище
100% памук 
за момчета, с връзки на талията,
с джобове, с принт, размери: 134-170 см

Тениска
100% памук 

за момчета, с принт,
размери: 134-170 см

Къси панталони
100% памук 
за момчета,
с връзки на талията,
с джобове, с принт,
размери: 134-170 см

наличен
също:

   

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 30.06.2022 до 20.07.2022

усети качеството,  
     влюби се в цената



15 лв.

15 лв.

10 лв.

8 лв.

15 лв.

4 лв.

8 лв.
Пола 

с волани от тюл, хастар
и еластична лента на талията,

размери: 104-134 см

Спортно долнище
100% памук 

за момчета,
с връзки на талията

и джобове, едноцветно,
размери: 104-134 см

Благотворително мече 
Открий нашите благотворителни мечета в магазините ни

и ги подари на някого, или просто ги запази за себе си!
Всички средства, събрани от продажбата им,

ще дарим на SOS Детски селища България.

Суитшърт
100% памук 
за момичета,
с еластична лента
в долната част
и принт Minnie Mouse,
размери: 104-134 см

Пуловер
100% памук 
за момичета,
с цветни релефни точки, 
размери: 104-134 см

Суитшърт с качулка 
памучен, за момчета, с цип,

с джобове и декоративна щампа,
трицветен, размери: 104-134 см

Блуза 
95% памук и 5% вискоза,

за момчета, с принт,
размери: 104-134 см

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.  
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.офертата е валидна от 30.06.2022 до 20.07.2022

усети качеството,  
     влюби се в цената



8 лв.

8 лв.
6 лв.

17 лв.

18 лв.

Топ 
95% памук и 5% еластан, едноцветен,
мек на допир, размери: S-XXL

Тениска
100% памук
с V-образно деколте,
едноцветна,
размери: S-XXL

Тениска
100% памук 
дамска, с принт,
размери: S-XXXL

Тениска
100% памук 
мъжка, с принт,
размери: M-XXL

Дънков клин 
с еластан,

с широка еластична
лента на талията,

размери: 36-44

Спортно долнище 
с джобове, едноцветно,

размери: S-XXL

5 лв.
50

налична
също:

   

налична
също:

   

налична
също:

   

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

@PEPCO.BGFACEBOOK.COM 
/PEPCOBG

pepco.bg


