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Cena

Częstotliwość

Opis tytułu

421987

ANIMAL CLUB. WESOŁA KĄPIEL.

18.99

nieokreślona

Mięciutka, urocza i zmieniająca
kolory podczas kąpieli książeczka,
którą dziecko wspaniale będzie się
bawiło razem z ulubionymi
bohaterami Książeczka posiada
niezbędne certyfikaty i oznaczenia.

526770

BEAUTY SIRENE (MERMAIDS)

9.99

jednorazówka

malutkie laleczki syrenki w
pudełeczku. Różnokolorowe
ubranka.

526797

CRYSTAL PUTTY

7.99

jednorazówka

Różnokolorowa masa typu slime z
robakiem w pudełeczkach.

526789

D-FORCE MACHINES

8.99

jednorazówka

Samochodziki typu matchbox. Różne
marki i kolory.

424773

HISTORIA NA WEEKEND

9.99

miesięcznik

HISTORIA NA WEEKEND - magazyn
historyczny.

527416

KAPLICZKI I KRZYŻE

19.90

jednorazówka

Książka Kapliczki i Krzyże to zapis
historii o symbolu wiary i mocy
tradycji.

424706

LEGO NINJAGO ZESTAW

16.99

nieokreślona

Zestaw składa się z dwóch wydań
magazynu Lego Ninjago. Całość
spakowana w worek dwustronnie
zadrukowany.

388777

M JAK MIESZKANIE POLECA

5.99

kwartalnik

Wydanie specjalne miesięcznika M
jak Mieszkanie. Prezentuje trendy w
urządzaniu wnętrz 2015/2016.
Inspiruje do zmian, jest źródłem
wiedzy o tym, jak modnie, ładnie i
wygodnie mieszkać. Dzięki poradom
projektantów i stylistów
podpowiada, jak tworzyć przyjazną
przestrzeń do życia. Sprawia, że
urządzanie mieszkania staje się
przyjemnością.

421952

MY LITTLE PONY. WESOŁA KĄPIEL.

18.99

nieokreślona

Mięciutka, urocza i zmieniająca
kolory podczas kąpieli książeczka ,
którą dziecko wspaniale będzie się
bawiło razem z ulubionymi
bohaterami. Książeczka posiada
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niezbędne certyfikaty i oznaczenia.
42482X

NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS
WYDANIE SPECJALNE

12.99

nieokreślona

Po raz pierwszy w Polsce National
Geographic Kids – magazyn młodych
pasjonatów. W wydaniu specjalnym:
jak chronić naszą planetę!
Ciekawostki, porady, piękne zdjęcia!
W środku konkurs: nakręć film i
zostań gwiazdą National Geographic
KIDS! Do wygrania: wakacje, okulary
VR, smartwatche i inne super
nagrody!

424889

PARTY EXTRA

11.99

nieokreślona

Czasopismo adresowane do kobiet
dbających o swój wygląd. Gwiazdy o
ulubionych zabiegach, najnowsze
hity medycyny estetycznej i nie
tylko oraz wiele profesjonalnych
porad i wskazówek. Elegancka
klejona i lakierowana oprawa na 108
stronach

422428

PIDŻAMERSI. DOBRANA PACZKA

5.99

nieokreślona

W skład produktu wchodzi
książeczka z kolorowankami, 1
arkusz naklejek oraz zestaw kredek

424781

POMYSŁOWY KRÓLIŚ

7.90

dwumiesięcznik

„Pomysłowy Króliś" - to nowy
magazyn dla najmłodszych, pełen
pomysłów na mądrą zabawę.
Zawiera aktywności, dzięki którym
dzieci trenują spostrzegawczość,
nabywają sprawności manualnej i
ćwiczą logiczne myślenie. W każdym
numerze 40 naklejek.

423262

PSI PATROL . NAKLEJAJ RAZ PO RAZ.

9.99

nieokreślona

KSIĄŻKA ACTIVITY, 16+OKŁADKI+2
ARKUSZE NAKLEJEK, FORMAT: 205 X
290 MM, OPRAWA ZESZYTOWA. Baw
się naklejkami wielokrotnego użytku.
Możesz je przyklejać, ile razy chcesz.
Wykorzystaj je do ożywienia scenki,
a potem odklej i umieść w innym
miejscu. Naklejaj raz po raz!

423300

PSI PATROL. MALOWANY ŚWIAT.

17.99

nieokreślona

Książka-kolorowanka, okładka przód:
28.4 x 20.5 cm, 32 STRONY +
OKŁADKA. Na trzeciej okładce
przyklejony panel z farbkami. 8
farbek na panelu.
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423211

PSI PATROL. PEWNEGO RAZU…

12.99

nieokreślona

PSI PATROL. PEWNEGO RAZU.
Książka twardostronicowa
zawierająca 15 stron (w tym okładki)
jednakowej grubości obustronnie
zadrukowanych.

422401

PSZCZÓŁKA MAJA. DOBRANA
PACZKA

5.99

nieokreślona

W skład produktu wchodzi
książeczka z kolorowankami, 1
arkusz naklejek oraz zestaw kredek.

423319

PSZCZÓŁKA MAJA. MALOWANY
ŚWIAT.

17.99

nieokreślona

Książka-kolorowanka, okładka przód:
28.4 x 20.5 cm, 32 STRONY +
OKŁADKA. Na trzeciej okładce
przyklejony panel z farbkami. 8
farbek na panelu.

423254

PSZCZÓŁKA MAJA. NAKLEJAJ RAZ PO
RAZ.

9.99

nieokreślona

Baw się naklejkami wielokrotnego
użytku. Możesz je przyklejać, ile razy
chcesz. Wykorzystaj je do ożywienia
scenki, a potem odklej i umieść w
innym miejscu. Naklejaj raz po raz!

421960

PSZCZÓŁKA MAJA. WESOŁA KĄPIEL.

18.99

nieokreślona

Mięciutka, urocza i zmieniająca
kolory podczas kąpieli książeczka ,
którą dziecko wspaniale będzie się
bawiło razem z ulubionymi
bohaterami. Książeczka posiada
niezbędne certyfikaty i oznaczenia

424927

ROMANSE WSZECH CZASÓW

14.90

dwutygodnik

Kolekcja ROMANSE WSZECH
CZASÓW dostarczy Państwu wielu
emocji i wzruszeń. Przedstawiamy
Państwu kolekcję najpiękniejszych
powieści o miłości, które na stałe
zapisały się w historii romansu.
Poznaj losy kochanków, uwikłanych
w dramaty życiowe, pełne niezwykle
intrygujących wątków. Namiętna
miłość, fascynacja - czy burzliwe
koleje losu kochanków pozwolą im
osiągnąć pełnię szczęścia?
Nieprzemijająca wartość klasyki na
Twojej półce! Zbierz kolekcję
ROMANSE WSZECH CZASÓW i czytaj
historie miłosne, które na stałe
wpisały się do kanonu światowej
literatury. Ponadczasowe dzieła,
znane od pokoleń w pięknej,
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ekskluzywnej edycji.
42241X

SHIMMER & SHINE. DOBRANA
PACZKA

5.99

nieokreślona

W skład produktu wchodzi
książeczka z kolorowankami, 1
arkusz naklejek oraz zestaw kredek.

423335

SHIMMER & SHINE. MALOWANY
ŚWIAT.

17.99

nieokreślona

Książka-kolorowanka, okładka przód:
28.4 x 20.5 cm, 32 STRONY +
OKŁADKA. Na trzeciej okładce
przyklejony panel z farbkami. 8
farbek na panelu.

407933

STACYJKOWO. KSIĘGA ZABAW

17.99

nieokreślona

Kiążka edukacyjna ze wspaniałymi
aktywnościami. Lokomotywy ze
Stacyjkowa bawią przez cały rok, a
na jego zakończenie pojawia się
pozycja w twardej oprawie z
zagadkami i opowiadaniem.

421979

STACYJKOWO. WESOŁA KĄPIEL.

18.99

nieokreślona

Mięciutka, urocza i zmieniająca
kolory podczas kąpieli książeczka ,
którą dziecko wspaniale będzie się
bawiło razem z ulubionymi
bohaterami. Książeczka posiada
niezbędne certyfikaty i oznaczenia

526320

SUPER ZINGS HIDEOUT DOMEK Z
FIGURKĄ

7.99

jednorazówka

Produkt zawiera domek i figurkę do
kolekcjonowania. Z domkiem można
się bawić, chowając figurkę i
otwierają go w różnych sposobach.

526339

SUPER ZINGS ONE PACK

3.99

jednorazówka

Saszetka zawiera jedną figurkę do
kolekcjonowania plus mały album
papierowy z zdjęciami wszystkich
postaci, czyli ponad 80 elementów
do kolekcjomania.

526347

SUPER ZINGS STARTER PACK

14.99

jednorazówka

Album zawiera czasopismo-komiks,
plus jeden domek metalizowane,
plus 3 figurki, plus strzelacz, plus 2
monety do strzelacza.

526312

SUPER ZINGS SUPERCAR

11.99

jednorazówka

Opakowanie zawiera jeden
samochodzik z figurką.

424641

ŚWIAT DINOZAURÓW

12.99

nieokreślona

Kolekcja Świat Dinozaurów - naklejki
+ figurka dinozaura. Do zebrania 30
figurek dinozuarów. Bohaterami
najnowszej kolekcji „Świat
Dinozaurów" są uwielbiane przez
dzieci prehistoryczne gady. Każda
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książka to kompendium wiedzy o
jednym gatunku – informacje,
odkrycia, ciekawostki, a ponadto
plakat, gry i zabawy oraz figurka
tytułowego dinozaura.
418773

ŚWINKA PEPPA KSIĘGA ZABAW

19.99

jednorazówka

KSIĘGA ZABAW ŚWINKA PEPPA.
Księga zabaw to wielki zbiór gier,
kolorowane i amigłówek. Dzięki
zgromadzony w niej zadaniom
dziecko rozwinie umiejętność
logicznego myślenia, będzie ćwiczyć
spostrzegawczość i zdolności
manualne. Miłej zabawy!

423327

ŚWINKA PEPPA. MALOWANY ŚWIAT

17.99

jednorazówka

Książka-kolorowanka, Książka w
miękkiej oprawie z zestawem farbek
plakatowych.

423289

ŚWINKA PEPPA. NAKLEJAJ RAZ PO
RAZ.

9.99

nieokreślona

KSIĄŻKA ACTIVITY, 16+OKŁADKI+2
ARKUSZE NAKLEJEK, FORMAT: 205 X
290 MM, OPRAWA ZESZYTOWA. Baw
się naklejkami wielokrotnego użytku.
Możesz je przyklejać, ile razy chcesz.
Wykorzystaj je do ożywienia scenki,
a potem odklej i umieść w innym
miejscu. Naklejaj raz po raz!

421936

ŚWINKA PEPPA. WESOŁA KĄPIEL.

18.99

nieokreślona

Mięciutka, urocza i zmieniająca
kolory podczas kąpieli książeczka ,
którą dziecko wspaniale będzie się
bawiło razem z ulubionymi
bohaterami. Książeczka posiada
niezbędne certyfikaty i oznaczenia.

424900

VIVA! MODA EKSPERT

19.99

nieokreślona

Gwiazdy kwartalnika to creme de la
creme tego świata: topmodelki,
znani fotografowie, kontrowersyjni
styliści i barwni projektanci czyli
wszyscy Ci, którzy na co dzień
tworzą modę. Powstające w
wyjątkowych miejscach i sceneriach
autorskie sesje fotograficzne,
szczegółowe przewodniki po
trendach na każdy sezon oraz
analiza najciekawszych zjawisk
świata mody dopełniają wartości
pisma i stają się inspiracją dla
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estetycznych poszukiwań
421944

WESOŁA KĄPIEL. PSI PATROL

18.99

nieokreślona

Mięciutka, urocza i zmieniająca
kolory podczas kąpieli książeczka ,
którą dziecko wspaniale będzie się
bawiło razem z ulubionymi
bohaterami.Książeczka posiada
niezbędne certyfikaty i oznaczenia

52686X

ZOIKA-ALBUM NA NAKLEJKI

8.99

jednorazówka

Książka do wyklejania na naklejki z
wizerunkami dinozaurów.

526851

ZOIKA-SASZETKA Z NAKLEJKAMI

2.99

jednorazówka

Naklejki do kolekcjonowania z
wizerunkami dinozaurów.

424811

ZOIKA. EDYCJA LIMITOWANA

14.95

nieokreślona

Zoika. Edycja limitowana. Zawiera
gazetke z ciekawostkami o
dinozaurach oraz 5 saszetek z
naklejkami. W każdej saszetce 6
naklejek.
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