Magazinul tău
de Crăciun
descoperă calitatea,
bucură-te de preț

de la

10lei

Veselă

din ceramică neagră, la alegere:
cană, cap. 400 ml – 10 lei, farfurie
pentru desert ø 21 cm – 16 lei,
farfurie adâncă ø 27 cm – 21 lei
sau din ceramică albă, la alegere:
cană, cap. 400 ml – 10 lei, farfurie
pentru desert ø 19 cm – 13 lei,
farfurie adâncă ø 26 cm – 21 lei

Ofertă valabilă în perioada 24.11.2022 - 30.11.2022 sau în limita stocurilor disponibile.

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

16lei
32lei

ofertă valabilă în perioada 24.11.2022 - 30.11.2022

21lei

Bol

din ceramică
ø 14,7 cm, capacitate: 870 ml

Farfurie

din ceramică, ø 27 cm

Bol pentru salată
din ceramică, ø 19 cm

10lei
Cană

din ceramică,
capacitate: 400 ml

16lei
Farfurie

pentru desert,
ø 21 cm

32lei

Farfurie

din ceramică,
dimensiuni: 21 x 30 cm

Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre,
marcate cu simbolul

HIT!

de la

13lei

38lei

Farfurie

cu margine
aurie:
pentru desert:
ø 19 cm – 13 lei
sau mică,
ø 26 cm – 21 lei

13lei

Bol

cu margine aurie,
ø 14 cm

27lei

Bol
pentru salată

cu margine aurie, ø 21 cm

10lei

Cană

cu margine aurie,
capacitate: 400 ml

Farfurie

cu margine aurie,
dimensiuni: 30x21 cm

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

ofertă valabilă în perioada 24.11.2022 - 30.11.2022

130lei

Set tacâmuri Gerlach Valor

pentru 4 persoane:
4 linguri, 4 cuțite, 4 furculițe și 4 lingurițe,
din oțel inoxidabil

Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre,
marcate cu simbolul

18lei

HIT!

Set 3 lumânări parfumate
într-o cutie de cadou, la alegere:
caramel cu ciocolată sau
cafea cu sirop de arțar

27lei

diverse
modele:

Set parfum de casă*

setul include: difuzor 100 ml,
2 lumânări într-o cutie de cadou,
diferite arome la alegere
* Produs disponibil în magazine selectate.

18lei
diverse
culori:

Față de pernă
dimensiuni:
45 x 45 cm

Pătură Sherpa

2 fețe,
dimensiuni:
130 x 170 cm

43lei
SH025 162889 TESTEX

diverse
culori:

descoperă calitatea,
bucură-te de preț
Globuri 12 buc.
diverse
culori:

diverse culori
și modele în set,
ø 5,5 cm

10lei

5lei

Stea decorativă
dimensiuni: 14 x 14 cm

21lei

Globuri 4 buc.

din sticlă,
cu model auriu sau argintiu,
ø 8 cm

ofertă valabilă în perioada 24.11.2022 - 30.11.2022

Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre,
marcate cu simbolul

27lei

diverse
culori:

HIT!

Decorațiune LED
din sticlă, înălțime: 16 cm,
bateriile sunt incluse

Glob cu LED

din sticlă,
ø 9,5 cm, înălțime: 11 cm,
bateriile sunt incluse

16lei

7

50
lei

Brad de Crăciun
cu suport din lemn,
înălțime: 24 cm

Ren decorativ

2 modele la alegere,
dimensiuni: 16 x 4 x 20 cm
sau 10 x 4 x 18 cm

16lei
diverse
culori:

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

8

50
lei

Decorațiune
din ceramică

la alegere:
auriu, argintiu sau perlat,
înălțime: 15 cm

27lei

Șervet de masă

cu paiete,
dimensiuni: 35 x 180 cm

65lei

Halat din satin
Sugarfree
cu cordon,
mărimi: S/M, L/XL

Set Sugarfree

setul include: mască de somn,
2 elastice și față de pernă, uni

43lei
50lei
Cămaşă
de noapte
Sugarfree

din satin,
mărimi: S–XXL

Pijama Sugarfree
din satin,
cu top și pantaloni scurți,
mărimi: S–XL

65lei

Sutien sau chiloți

sutien din satin,
mărimi: 70B, 75A–75D,
80B–80D, 85C, 90C - 38 lei
sau chiloți din satin,
cu talie înaltă,
mărimi: S–XXL - 27 lei

de la

27lei

Pijama Sugarfree
din satin,
cu top și pantaloni scurți,
mărimi: S–XL

65lei

50lei

Cămaşă de noapte
Sugarfree
din satin,
mărimi: S–XXL

65lei

Rochie Sugarfree
fete,
din tul,
mărimi: 134–170 cm

55lei

Rochie Sugarfree

fetițe,
din tul,
mărimi: 104–134 cm

55lei

Rochie
Sugarfree

damă,
din velur, mărimi: 36–44

75lei

Geantă
Sugarfree

cu 2 mânere,
fermoar și buzunare

Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre,
marcate cu simbolul

HIT!

Bluză
100% bumbac
băieți,
mărimi: 104–134 cm

13lei

21lei

Tricou
100% bumbac

băieți,
cu imprimeu The Simpsons,
mărimi: 134–170 cm

Hanorac

fete,
din velur, uni,
mărimi: 134–170 cm

38lei

Bluză
100% bumbac
fetițe,
mărimi: 104–134 cm

10lei

băieți,
la alegere: bluză sau
pantaloni de trening
mărimi: 104–134 cm

21lei

32lei

Pantaloni de trening
fete,
din velur, uni,
mărimi: 134–170 cm

Bluză sau
pantaloni de trening
100% bumbac

diverse
modele:

18lei
Colanți

fetițe,
mărimi:
104–134 cm

Alege să cumperi în siguranță!
Ai la dispoziție 30 de zile să returnezi produsele cumpărate*

32lei

Rochie
100% viscoză

Tricou

damă,
mărimi: 36–44

damă,
mărimi: S–XXL

55lei
32lei
Bluză

damă,
cu fir metalic
mărimi: S–XXL

43lei

Fustă
100% viscoză
damă,
mărimi: S–XXL

Colanți

din velur, uni,
mărimi: S–XXL

32lei

Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre,
marcate cu simbolul
Sutien

din satin,
mărimi: 75A–75D, 80B–80D, 85C–85D

27lei

Sutien

din satin,
mărimi: 75A–75D, 80B–80D, 85C–85D

HIT!

27lei
13lei

Chiloți

mărimi: S–XXL

Chiloți

din satin,
mărimi: S–XXL

13lei

Body

din dantelă,
cu cupe căptușite,
mărimi: S–XL

43lei
diverse
culori:

43lei

Body

din satin,
cu dantelă,
mărimi: S–XL

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

ofertă valabilă în perioada 24.11.2022 - 30.11.2022

Pijama 100% bumbac

Pijama
100% bumbac

bărbați,
din flanel, mărimi: M–XXL

55lei

băieți, din flanel,
mărimi: 92–128 cm

38lei

32lei

Pijama 100% bumbac
băieți,
din flanel,
mărimi: 134–164 cm

Pijama 100% bumbac
Pijama 100% bumbac
fete, din flanel,
mărimi: 92–128 cm - 32 lei
sau 134–164 cm - 38 lei

de la

32lei

damă,
din flanel,
mărimi: S–XL

65lei

Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre,
marcate cu simbolul

HIT!
Halat

damă,
cu buzunare,
mărimi: S/M, L/XL

55lei
de la

27lei

Pijama 100% bumbac
fete,
la alegere: 92–128 cm - 27 lei
sau 134–176 cm - 32 lei

Pijama 100% bumbac
damă,
mărimi: S–XXL

50lei
Pijama
100% bumbac
bărbați,
mărimi: M–XXL

50lei
Pijama 100% bumbac
băieți,
mărimi: 134–164 cm

32lei

Pijama
100% bumbac
băieți,
mărimi: 92–128 cm

27lei

Set plastilină de Crăciun

setul include: 4 culori plastilină, brad de Crăciun din plastic,
șabloane de decorațiuni pentru pomul de Crăciun, 4 matrițe

32lei

Jucărie pluș Peppa Pig
la alegere:
Peppa Pig sau George,
înălțime: 50 cm

55lei

38lei

Ren din pluș

înălțime aprox. 40 cm

55lei
Tren din lemn
19 buc.

setul include: tren, șine,
vârstă recomandată:
peste 2 ani

65lei

Calendar Advent
Moya Mia

cu păpușă și accesorii surpriză
ascunse în 24 de ferestre

A început sezonul faptelor bune
la Pepco!

&

Noua colecție Ursuleții Faptelor Bune este acum în magazine.
Nu doar că sunt drăguți, dar sunt și extrem de prietenoși și au o putere extraordinară de
a-i ajuta pe copiii de la SOS Satele Copiilor România.
Întreg profitul obținut în urma încasărilor din vânzarea acestor ursuleți este direcționat către
programele de îngrijire și protejare a copiilor rămași fără susținerea familiei sau care se află în risc de
a o pierde. În plus, de la începerea războiului din Ucraina, în grija SOS Satele Copiilor se află și copii
refugiați, veniți cu sau fără familiile lor în țara noastră. Stă în puterea noastră să le oferim celor mici
un pic din magia Sărbătorilor.

Cumpără un ursuleţ
și adu un zâmbet pe faţa unui copil!

