WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

HIT!

10
od

zł

Sukienka
100% bawełny
organicznej

do wyboru: dziewczęca,
rozmiary:
104-134 cm – 10 zł,
rozmiary:
134-164 cm – 15 zł
lub damska,
rozmiary:
36-44 – 20 zł

dostępna
również:

dostępne
również:
dostępna
również:

BAWEŁNA
ORGANICZNA

‘organic’
‘organic’

Nowa jakość
lekkości

Certified by ECOCERT
EGL/214167

Certified by ECOCERT
EGL/214167

Oferta ważna od 22.04.2021 do 5.05.2021 lub do wyczerpania zapasów.
W niedzielę 25 kwietnia sklepy będą otwarte.

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

15

zł

Koszulka 100% bawełny
organicznej
dziewczęca, z fotonadrukiem,
rozmiary: 134-164 cm

oferta od 22.04.2021 do 5.05.2021
Kombinezon
100% bawełny
organicznej
dziewczęcy,
na ramiączkach,
z gumą w pasie,
z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

15

Top 100% bawełny organicznej
dziewczęcy, z przedłużonym tyłem
i wiązanem na bokach,
z nadrukiem, rozmiary: 104-134 cm

10

zł

dostępny
również:

zł

10

15

Szorty
100% bawełny
organicznej

zł

zł

z wiązaniem w pasie,
z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

10

Legginsy

95% bawełny
i 5% elastanu,
dziewczęce,
z błyszczącymi
elementami
i nadrukiem
na nogawce,
rozmiary:
134-164 cm

zł

Koszulka 100%
bawełny organicznej
dziewczęca, z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm
dostępna
również:

Szorty 100%
bawełny organicznej

dziewczęce, z kieszeniami,
marszczeniem na nogawkach
i z wiązaniem w pasie,
rozmiary: 134-164 cm

15

zł
dostępne
również:

10

zł

Legginsy

95% bawełny organicznej
i 5% elastanu, dziewczęce,
z nadrukiem, rozmiary: 98-134 cm

HIT!

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem

15

Koszulka
100%
bawełny
organicznej

zł

Top
100% bawełny
organicznej

chłopięca, z nadrukiem,
rozmiary: 134-164 cm

15

chłopięcy,
z nadrukiem,
rozmiary:
134-164 cm

zł

15

Szorty
100% bawełny
zł organicznej

chłopięce, z kieszeniami
i wiązaniem w pasie,
z nadrukiem,
rozmiary: 134-164 cm

8

6

zł

Top
100% bawełny
organicznej
chłopięcy,
z nadrukiem,
rozmiary:
104-134 cm

zł

Koszulka
100% bawełny

chłopięca, z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

10

zł

Szorty
100%
bawełny
organicznej

chłopięce,
z kieszeniami
i wiązaniem w pasie,
z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

15

zł

Koszulka
100% bawełny
organicznej
chłopięca,
z nadrukiem
królika Bugsa,
rozmiary:
104-134 cm

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

oferta od 22.04.2021 do 5.05.2021

Szorty 100%
bawełny organicznej

niemowlęce, dziewczęce,
z kieszeniami i wiązaniem
w pasie, z naszywką,
rozmiary: 74-98 cm

‘organic’

10

Certified by USB
TEX4172

dostępna
również:

‘organic’
Certified by
CU1004064

zł

15

zł

Sukienka 100% bawełny
organicznej

niemowlęca, dziewczęca, z kołnierzykiem
i z falbankami na ramionach,
zapinana z przodu na guziczki, z nadrukiem,
rozmiary: 74-98 cm

dostępne
również:

dostępny
również:

10

zł

Top
100% bawełny
organicznej

niemowlęcy, dziewczęcy,
z ukośną falbanką na dole,
rozmiary: 80-98 cm

15

zł

Body

95% bawełny
i 5% elastanu,
niemowlęce,
chłopięce,
z nadrukiem Nemo,
rozmiary: 62-92 cm

Komplet
niemowlęcy
100% bawełny
organicznej

chłopięcy, w zestawie:
koszulka z nadrukiem
i szorty z kieszeniami
i wiązaniem
w pasie, gładkie,
rozmiary: 74-98 cm

Top 100% bawełny
organicznej

20

niemowlęcy, chłopięcy,
z nadrukiem
i naszywką,
rozmiary:
80-98 cm

‘organic’
Certified by
CU1075906

zł

8

dostępny
również:

zł

dostępne
również:
dostępny
również:

‘organic’
Certified by
USB TEX 4172

Szorty
100% bawełny organicznej

niemowlęce, chłopięce,
z kieszenią kangurką i wiązaniem w pasie,
z nadrukiem i naszywką, rozmiary: 74-98 cm

10

zł

‘organic’
Certified by CERES
0532

35

Bądź na bieżąco: aktualna gazetka, inspiracje i mapa sklepów
dostępne w aplikacji mobilnej

15

zł

Komplet niemowlęcy
100% bawełny

zł

do wyboru: dziewczęcy,
w zestawie: gładkie body
i spodnie ogrodniczki z haftem,
lub chłopięcy, w zestawie: body
z muchą i spodnie na szelkach,
rozmiary: 62-92 cm

Body 100% bawełny

niemowlęce, do wyboru:
chłopięce, z kieszonką lub dziewczęce,
z nadrukiem, rozmiary: 62-92 cm

dostępne również
dziewczęce:

dostępny również
chłopięcy:

20

zł

2-pak body

100% bawełny lub 95% bawełny
i 5% elastanu, niemowlęce,
dziewczęce, z nadrukiem,
rozmiary: 62-92 cm

Legginsy
100% bawełny organicznej
niemowlęce, chłopięce,
z nadrukiem, rozmiary: 56-80 cm

10

‘organic’

zł

Certified by USB
TEX2765

dostępny
również:

15

zł

Butelka
NUK

do karmienia,
dla niemowląt
w wieku
16-18 miesięcy,
ze smoczkiem,
poj. 250 ml

15

zł

‘organic’
Certified by
CERES-0532

Rampers
100% bawełny
organicznej

niemowlęcy, chłopięcy,
z kieszenią kangurką,
z nadrukiem i z naszywką,
rozmiary: 62-80 cm

20

zł

Kubek Active
Cup NUK

z silikonowym ustnikiem,
z klipsem do zahaczenia,
od 12. miesiąca, poj. 300 ml

dostępna
również:

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

oferta od 22.04.2021 do 5.05.2021

Piżamy dla dzieci
i dorosłych ze
100% bawełny
organicznej!

‘organic’
Certified by USB
TEX2108

25

HIT!

20

zł

Piżama
100% bawełny
organicznej

zł

Piżama
100% bawełny
organicznej

chłopięca, koszulka
z nadrukiem
i gładkie szorty,
rozmiary: 134-176 cm

chłopięca, koszulka
z nadrukiem
i gładkie szorty,
rozmiary:
92-128 cm

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

‘organic’
Certified by USB
TEX2108

10

zł

Szorty

95% bawełny organicznej i 5% elastanu,
chłopięce, z nadrukiem i z gumką
3-pak stopek
z napisami, różne wzory w zestawie,
rozmiary: 92-128 cm
76% bawełny organicznej,
lub 134-164 cm
22% poliamidu i 2% elastanu,
chłopięce, różne wzory w zestawie,
rozmiary: 23-30 lub 31-38

7

zł

‘made with 76%
organic materials’

‘organic’

Certified by
CU1000980

Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

10

3-pak majtek
100% bawełny
zł organicznej

z nadrukiem, różne wzory
w zestawie, rozmiary: 92-128 cm

Sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na
FACEBOOK.COM
/PEPCOPL

@PEPCOPL

Piżama
100% bawełny
organicznej
dziewczęca,
z nadrukiem,
rozmiary:
92-128 cm

20

zł

‘organic’

25

Certified by USB
TEX2108

zł

‘organic’
Certified by
CERES-0738

Piżama
100%
bawełny
organicznej

Podkoszulek

dziewczęca,
z surowym
wykończeniem
rękawków
i nogawek,
z nadrukiem,
rozmiary:
134-164 cm

95% bawełny organicznej
i 5% elastanu, dziewczęcy,
z kokardką, gładki,
rozmiary: 92-128 cm

10

zł

2-pak topów

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

95% bawełny
organicznej
i 5% elastanu,
dziewczęce,
z nadrukiem,
rozmiary: 134-164 cm

10

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

zł

3-pak majtek
100% bawełny
organicznej
‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

dziewczęce,
różne wzory
w zestawie,
rozmiary:
134-164 cm

10

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

zł

3-pak stopek

‘made with 77%
organic materials’
Certified by
CU1057669

77% bawełny organicznej,
22% poliamidu i 1% elastanu,
dziewczęce,
różne wzory w zestawie,
rozmiary: 23-30 lub 31-38

7

zł

10

zł

3-pak majtek
100% bawełny organicznej
dziewczęce, różne wzory w zestawie,
rozmiary: 92-128 cm

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE
Piżama
100% bawełny
organicznej
męska, koszulka
z nadrukiem
i gładkie szorty,
rozmiary: M-XXL

oferta od 22.04.2021 do 5.05.2021
Piżama
100% bawełny
organicznej

damska, z nadrukiem,
koszulka z głębokim
dekoltem z tyłu,
rozmiary: S-XL

30

30

zł

zł

‘organic’
Certified by USB
TEX2108

‘organic’
Certified by
CERES-0738

‘organic’
Certified by
CERES-0738

25

zł

Koszula nocna
100% bawełny
organicznej

damska, z nadrukiem
i podwiniętymi rękawami,
rozmiary: S-XXL

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

2-pak fig

95% bawełny organicznej
i 5% elastanu, damskie,
z koronką, rozmiary: S-XXL

3-pak stopek

76% bawełny organicznej,
22% poliamidu i 2% elastanu,
damskie, z kontrastowym
paseczkiem na ściągaczu,
palcach i pięcie, rozmiary: 35-42

7

zł

‘made with 76%
organic materials’
Certified by
CU1000980

12

zł

2-pak szortów

95% bawełny organicznej
i 5% elastanu, damskie,
w zestawie gładkie
i w paseczki, rozmiary: S-XXL

12

zł

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem

40

zł

25

Sukienka

15

T-shirt
100% bawełny
zł organicznej

55% lnu
i 45% wiskozy,
z dekoltem V
i z ażurowym
wykończeniem dołu,
rozmiary: 36-44

HIT!

zł

z ozdobnym wykończeniem
przy zapięciu, ze ściąganym
i wiązanym dołem,
rozmiary: S-XXXL

T-shirt
100%
bawełny
organicznej

‘organic’

dostępny
również:

męski, z nadrukiem,
rozmiary: M-XXL

Certified by
CERES-0863

dostępny
również:

‘organic’
Certified by
CERES-0638

20

zł

T-shirt
100% bawełny
damski, z owalnym
dołem i z nadrukiem
Looney Tunes,
rozmiary: S-XXL

20

T-shirt 100%
bawełny
zł organicznej

30

zł

Spódnica

55% lnu i 45% wiskozy,
w paski,
o dopasowanym kroju,
zapinana z przodu
na guziki,
rozmiary: S-XXL

40

zł

Spodnie

55% lnu
i 45% wiskozy,
damskie,
z kieszeniami
na bokach
i z tyłu,
z wiązaniem
w pasie,
rozmiary:
36-44

‘organic’
Certified by
CERES-0638

męski, z nadrukiem,
rozmiary: M-XXL

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

15

oferta od 22.04.2021 do 5.05.2021

30

Poduszka do wanny

zł

z praktycznymi przyssawkami
do mocowania z tyłu,
idealna do relaksacyjnych
kąpieli, wymiary:
28 x 18 x 4 cm

zł

Zestaw
ceramiczny

w zestawie:
pojemnik z pompką
na mydło w płynie,
pojemnik na waciki
z przykrywką
i mydelniczka

Pojemnik
z lusterkiem

z bambusową przykrywką,
do przechowywania
kosmetyków,
biżuterii lub akcesoriów,
wymiary: 14 x 14 x 5 cm

15

zł

15
od

zł

25

zł

Kosz na śmieci

z ozdobnym, tłoczonym wzorem,
z przyciskiem otwierającym
pokrywę, poj. 3 l

Dywanik łazienkowy

typu chenille, z błyszczącą nitką,
wymiary: 50 x 80 cm

30

zł

Ręcznik
łazienkowy
100% bawełny

żakardowy, z welurową
dekoracją, do wyboru:
50 x 100 cm – 15 zł
lub 70 x 140 cm – 30 zł

8

zł

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

Masażer do kąpieli

z silikonowymi wypustkami,
do wykonywania masażu oraz
zabiegów ujędrniających skórę,
z praktycznym uchwytem
dopasowanym do dłoni

Skorzystaj z komfortowych zakupów!
Masz 30 dni na zmianę zdania i zwrot zakupionych produktów*

7
od

Koszyk

10
od

dostępne
również:

zł

30

dostępne
również:

zł

wiklinowy, z wyściółką
z materiału,
wymiary do wyboru:
23 x 18 x 11 cm – 10 zł,
z uchwytami:
28 x 23 x 13 cm – 15 zł,
33 x 28 x 15 cm – 20 zł

Ramka

z klipsami,
do wyboru: na zdjęcie 10 x 15 cm,
wymiary: 19 x 23 x 2,5 cm – 7 zł,
multiramka na 3 zdjęcia 10 x 15 cm,
wymiary: 42,8 x 22,8 x 2,5 cm – 15 zł

Praktyczna
organizacja
domowej
przestrzeni!

HIT!

70

zł

Stojak
na rośliny*

40

metalowy,
wymiary:
43 x 15 x 50 cm

zł

Doniczka

50

zł

Doniczka

plastikowa, z wykończeniem
zewnętrznym przypominającym
beton, wyposażona w specjalny
wkład z uchwytami, ułatwiający
osadzenie i pielęgnację roślin,
wymiary: 26,5 x 26,5 x 50 cm,
wsad: 26 x 26 x 20,5 cm

plastikowa,
z wykończeniem
zewnętrznym
przypominającym
beton,
wyposażona
w specjalny
wkład z uchwytami,
ułatwiający osadzenie
i pielęgnację roślin,
wymiary:
22,5 x 22,5 x 42 cm,
wsad: 22 x 22 x 17,5 cm

TYLKO
TERAZ
* Stojak nie zawiera wypełnienia.

TYLKO
TERAZ

40

30

zł

Top sportowy

zł

Szorty
sportowe 2 w 1

połączenie
dopasowanych
legginsów
i luźnych szortów,
szybkoschnące,
posiadają gumę
i wiązanie w pasie
oraz zapinaną
kieszeń z tyłu,
rozmiary: XS-XXL

Nerka
sportowa

zapinana na suwak,
z regulowanym
paskiem

30

szybkoschnący,
z modelującym
cięciem i wstawkami
z siateczki,
wykończony
gumą z przodu,
z nadrukiem,
rozmiary: XS-XXL

zł

Legginsy
sportowe

szybkoschnące,
długość 3/4,
o modelującym
kroju,
z siateczką
pod kolanami
i kieszonką wszytą
z tyłu w pasie,
rozmiary: XS-XXL

40

zł

40

zł

Top sportowy
2w1

połączenie miękkiego
stanika sportowego
i luźnego topu wiązanego
z boku, szybkoschnący,
z siateczką z tyłu,
rozmiary: XS-XXL

Kosmetyczka
zapinana
na podwójny
suwak,
z nadrukiem,
idealna
na podróż oraz
do codziennego
użytku

40

zł

20

Legginsy
sportowe

szybkoschnące,
długość 3/4,
o modelującym
kroju, z siateczką
pod kolanami
i kieszonką
wszytą
z tyłu
w pasie,
rozmiary:
XS-XXL

zł

50

zł

Bluza
sportowa

szybkoschnąca,
ze stójką,
z kieszeniami,
zapinana na suwak,
z otworami
na kciuki
w rękawach,
rozmiary:
XS-XXL

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

WIĘCEJ ZA MNIEJ
...CODZIENNIE

POZNAJ NOWE PRODUKTY

KUPUJ BEZ OBAW

30
APLIKACJA
MOBILNA
PEPCO

FACEBOOK.COM
/PEPCOPL

@PEPCOPL

PEPCO.PL

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
TEL.: +48 61 62 88 999 E-MAIL: KLIENT@PEPCO.EU

DOŁADOWANIA KART
TELEFONICZNYCH
KRAJOWYCH
I ZAGRANICZNYCH

ELEKTRONICZNE
KARTY
PODARUNKOWE

MASZ 30-DNIOWE
PRAWO DO ZWROTU
* REGULAMIN
ZWROTÓW
DOSTĘPNY
NA WWW.PEPCO.PL

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

