Naturalnie
miękkie
poczuj jakość,
pokochaj cenę

od

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

15zł

Ręcznik
100% bawełny
o gramaturze 600 gsm,
do wyboru wymiary:
50 x 100 cm – 15 zł
lub 70 x 140 cm – 30 zł
dostępny
również:

30zł

HIT!

dostępne również:

SH025 176864 TESTEX

Dywanik
łazienkowy

z mikrofibry,
szybkoschnący,
wymiary: 50 x 80 cm

Oferta ważna od 30.06.2022 do 20.07.2022 lub do wyczerpania zapasów.

poczuj jakość,
pokochaj cenę

oferta od 30.06.2022 do 20.07.2022

Akcesoria do mycia ciała

do wyboru:
rękawica, wymiary: 21 x 16,5 x 0,5 cm – 6 zł,
gąbka, ø 10 cm, wys. 4 cm – 6 zł,
pas do mycia pleców,
wymiary: 68 x 8 x 0,3 cm – 8 zł

od

6zł
12zł
Dozownik
do mydła
od

6zł

Akcesoria
do pielęgnacji ciała

z drewnianymi elementami,
do wyboru:
szczoteczka do paznokci – 6 zł,
szczotka do stóp, z pumeksem – 8 zł,
szczotka okrągła, ø 11 cm, wys. 3,4 cm – 15 zł,
roller do ciała, antycellulitowy,
wymiary: 15 x 8 x 3,5 cm – 15 zł,
szczotka z długą rączką – 20 zł

15zł
12zł

Organizer łazienkowy
z bambusową pokrywką,
do wyboru: z 1 komorą lub
z 6 przegródkami,
wymiary: 11 x 15,5 x 6 cm

Ręcznik turban
100% bawełny
rozmiar uniwersalny
dostępny
również:

ceramiczny,
poj. 350 ml

30zł

Lusterko
łazienkowe

w bambusowej oprawie,
z metalowymi nóżkami,
ø 13 cm

Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,
oznaczone są w sklepie tym symbolem

15zł

15zł

Biustonosz lub 2-pak majtek

bezszwowe, z prążkowaną gumą, do wyboru:
biustonosz sportowy, z profilowanymi miseczkami, rozmiary: S-XL,
lub majtki typu stringi, rozmiary: S-XXL

Biustonosz lub 2-pak majtek

bezszwowe, prążkowane, do wyboru: biustonosz
z głębokim dekoltem typu plunge, z miseczkami z wypełnieniem,
rozmiary: S-XL lub majtki typu bikini, rozmiary: S-XXL

Biustonosz

typu T-shirt, usztywniany, z koronką,
rozmiary: 75A-75D, 80B-80D, 85C, 85D

Majtki

z koronką, do wyboru:
brazyliany, rozmiary: S-XXL – 8 zł,
bikini z koronkowym tyłem – 8 zł,
stringi z szeroką gumką,
rozmiary: S-XL – 10 zł,
stringi, rozmiary: S-XL – 8 zł

HIT!

od

8zł

20zł

Sprawdź opinie o naszej ofercie
i podziel się swoim zdaniem na

pepcopl

@pepcopl

3-pak stopek

bawełniane z elastanem,
z metalizowaną nitką, damskie,
ze wzorami licencji Lilo i Stitch,
różne wzory w zestawie,
rozmiary: 35-38, 39-42

12zł
Piżama
100% bawełny

damska, z nadrukiem
Myszki Miki,
rozmiary: S-XL

30zł

30zł

Koszula
nocna
100% bawełny
damska,
z owalnym dołem,
z nadrukiem
licencji Lilo i Stitch,
rozmiary: S-XXL

12zł

3-pak stopek

bawełniane z elastanem,
z metalizowaną nitką, damskie,
ze wzorami Myszki Miki,
różne wzory w zestawie,
rozmiary: 35-38, 39-42

© Disney

© Disney

25zł

Piżama
100% bawełny

30zł

Piżama
100% bawełny

damska, w zestawie
koszulka z nadrukiem
i prążkowane szorty,
rozmiary: S-XL

dziewczęca, w zestawie
koszulka z nadrukiem
i prążkowane szorty,
rozmiary: 134-176 cm

Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,
oznaczone są w sklepie tym symbolem

HIT!

Koszula nocna
100% bawełny

35zł

dziewczęca, z nadrukiem
licencji Pusheen,
rozmiary: 134-176 cm

25zł

Piżama

95% bawełny
i 5% elastanu,
dziewczęca,
z nadrukiem
licencji
Różowa Pantera,
rozmiary:
134-176 cm

2-pak szortów

95% bawełny i 5% elastanu,
dziewczęce, z nadrukiem
licencji Pusheen,
różne wzory w zestawie,
rozmiary: 134-176 cm

12zł

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

10zł

2-pak skarpetek

bawełniane z elastanem, dziewczęce,
ze wzorami licencji Pusheen, rozmiary: 31-38
Produkt dostępny w wybranych sklepach.

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

12zł

Top

95% bawełny i 5% elastanu, dziewczęcy, z gumą
z napisemi nadrukiem licencji Pusheen, rozmiary: 134-176 cm

15zł

2-pak topów

dziewczęce, bezszwowe,
z szeroką gumą na dole,
z metaliczną nitką,
prążkowane, różne kolory
w zestawie, rozmiary: 134-164 cm

12zł

2-pak majtek

dziewczęce, bezszwowe,
z szeroką gumą, z metaliczną nitką,
prążkowane, różne kolory w zestawie,
rozmiary: 134-164 cm

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

Koszulka 100% bawełny
dziewczęca, z wiązaniem na dole,
3-kolorowa, z nadrukiem,
rozmiary: 134-170 cm

Legginsy

17zł

95% bawełny i 5% elastanu,
dziewczęce, 2-kolorowe,
z napisami,
rozmiary: 134-170 cm

15zł
dostępne
również:

Koszulka
100% bawełny

chłopięca, z nadrukiem,
rozmiary: 134-170 cm

15zł

Szorty
100% bawełny

chłopięce, z wiązaniem
w pasie, kieszeniami
i z nadrukiem,
rozmiary: 134-170 cm

20zł

Spodnie dresowe
100% bawełny

chłopięce, z wiązaniem w pasie,
kieszeniami i z nadrukiem,
rozmiary: 134-170 cm

10zł

30zł

Spódnica
dżinsowa

z szeroką gumką w pasie
i kieszeniami,
rozmiary: 134-170 cm

Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,
oznaczone są w sklepie tym symbolem

25zł

30zł

Sweter
100% bawełny

HIT!

Bluza
100% bawełny

dziewczęca, ze ściągaczem na dole
i z nadrukiem Myszki Minnie,
rozmiary: 104-134 cm

dziewczęcy,
z kolorowymi
kuleczkami,
rozmiary:
104-134 cm

Koszulka

95% bawełny i 5% wiskozy,
chłopięca, z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

8zł

17zł
Legginsy

95% bawełny i 5% elastanu,
dziewczęce, z nadrukiem
Myszki Minnie,
rozmiary: 104-134 cm

Bluza z kapturem
bawełniana, chłopięca,
zapinana na suwak,
z kieszeniami,
3-kolorowa, z naszywką,
rozmiary: 104-134 cm

30zł

20zł

Spodnie dresowe
100% bawełny
chłopięce, z wiązaniem
w pasie i kieszeniami,
gładkie, rozmiary:
104-134 cm

20zł

Koszulka
100% bawełny

dostępna
również:

Koszulka
100% bawełny

z dekoltem V, gładka,
rozmiary: S-XXL

dostępna
również:

męska, z nadrukiem,
rozmiary: M-XXL

15zł

damska, z nadrukiem,
rozmiary: S-XXXL

20zł

dostępna
również:

Spodnie dresowe
z kieszeniami, gładkie,
rozmiary: S-XXL

Koszulka
100% bawełny

40zł

35zł

Jegginsy

z dodatkiem elastanu,
z szeroką gumą w pasie,
rozmiary: 36-44

12zł

Top

95% bawełny i 5% elastanu, gładki,
z materiału typu soft touch, rozmiary: S-XXL
Bądź na bieżąco:

Poznaj nowe produkty:

Kupuj bez obaw!
Masz 30-dniowe
prawo do zwrotu

poczuj jakość,
pokochaj cenę

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

* Regulamin zwrotów
dostępny na www.pepco.pl

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości
i dostępności asortymentu. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie
w wybranych sklepach. Możliwe jest wystąpienie błędów w druku, co może
wpłynąć na rozbieżność między cenami podanymi w gazetce a cenami w sklepie.

