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Grudzień, w szczególności dla dzieci, to okres magiczny - pełen oczekiwania,
niecierpliwego otwierania okienek w kalendarzu adwentowym oraz wypatrywania
pierwszej gwiazdki. To, że ten rok był dziwny i trudny dla nas wszystkich doskonale
wiemy.  Stąd też na okładce nasze "przewrotne" zdjęcie piżamowych świąt
w rodzinnych kreacjach od Doctor Nap. Postarajmy się jednak, aby ten świąteczny
czas był wyjątkowy - nieważne czy w sukience czy w piżamie - aby pozwolił nam
się na chwilę zatrzymać i z uwagą poświęcić czas naszym bliskim, temu co ważne.
Zadbajcie również o to by same przygotowania były ekscytujące, pełne radości.
Chętnie Wam w tym pomożemy!

W naszym prezentowniku-stylowniku podsuwamy Wam pomysły na domowe,
zimowe i świąteczne stylizacje - które możecie wybrać razem z dzieckiem -
oglądając niniejszy katalog. Do tego znajdziecie tu mnóstwo inspiracji
prezentowych, które pomogą Wam w kreatywnym i wartościowym spędzaniu
czasu z pociechami. Warto wspomnieć, że większość firm to polskie marki, małe
rodzinne manufaktury, które w produkt wkładają całe swoje serce - wierzcie mi - to
ma znaczenie! Kupując u nich okazujecie im wsparcie w tym trudnym czasie, a do
tego macie gwarancję, że kupiony produkt jest najwyższej jakości. Czekają na Was
specjalnie przygotowane oferty - ich szczegółowe warunki dostępne są na liście na
końcu prezentownika.

Życzymy Wam samych dobrych wyborów, świąt przepełnionych uśmiechem,
rodzinnym ciepłem i  zapachem cynamonu :). Dziękujemy, że jesteście z nami!
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Prezentownik dla dziewczynki   s. 5
Prezentownik dla mamy   s. 10
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Lista rabatów   s. 29
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dla chłopca

Pojemny plecak zapinany na solidny podwójny
zamek z usztywnianymi plecami i regulowanymi
szelkami - dzięki czemu dopasujemy długość
odpowiednią do wieku. Po bokach dwie kieszenie
np. na butelkę z wodą.

Cena regularna: 89 zł     |     Wiek: 2-8 lat

SHELLBAG    
Plecak pre-school cosmos fun

www.shellbag.pl

-25%

Całoroczne spodnie dresowe typu baggy, posiadają
w pasie gumkę i dekoracyjne trzy drewniane guziki
oraz boczne kieszonki. Uszyte w lokalnej szwalni z
wysokiej jakości, przyjemnej, miękkiej dzianiny
bawełnianej (230g) z certyfikatem Oeko-Tex.

Cena regularna: 79 zł     |     Rozmiar: 80-110 cm

FiZo Kids
Spodnie baggy szary cement

www.fizokids.pl

-10%

Rożek niemowlęcy wykonany ręcznie, z największą
dbałością o detale, zapewni maluszkowi bezpieczny
sen i komfort. Strona wewnętrzna to delikatna 100%
tkanina bambusowa, natomiast strona zewnętrzna
to wyjątkowo miękki i delikatny velvet.

Cena regularna: 119 zł     |     Wiek: 0-7 mscy

Lepre
Rożek Bambusowy - Maluchy

www.lepre.pl

-15%

Super wygodna i miękka w dotyku bluza wykonana
z bawełny organicznej - must have w szafie
każdego malucha! Ozdobiona autorskim wzorem w
pieski.

Cena regularna: 109 zł     |     Rozmiar 80-122 cm

Sparkle Kids
Bluza DOGGIES GARDEN

www.sparklekids.pl

-15%
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dla chłopca

Bardzo wygodna, ciepła bluza z kapturem, która
starcza na min. 3 rozmiary. Dzięki specjalnej
konstrukcji przy szyi, bardzo łatwo się zakłada           
i zdejmuje.

Cena regularna: 149 zł     |     Rozmiar: 86-134 cm

ROŚNIJ PIĘKNIE!
Bluza hoodie

www.rosnijpieknie.pl

-15%

Tipi jest idealnym miejscem do zabawy, kącikiem do
czytania, układania puzzli, jest kryjówką
umożliwiająca dziecku kreowanie swojego
malutkiego świata. Świetnie sprawdzi się w domu,
ogrodzie czy na tarasie.

Cena regularna: 449 zł     |     Wiek: 0-10 lat

Dres wykonany jest z bardzo dobrej jakości dzianiny
dresowej bawełnianej z elastanem. To połączenie
stonowanych odcieni brązu oraz błękitu i granatu.
Aplikacja myszki na bluzie oraz flagowe spodnie
Patchbaggy nadają mu oryginalnego charakteru.

Cena regularna: 155 zł     |     Rozmiar: 74-152 cm

Mammamia
Dres tricolor Mouse karmel

mammamiasklep.pl

-15%

Bluza o klasycznym kroju bomberki z autorskim
printem i z ciekawymi cięciami oraz kieszeniami,
które dodają zawadiackiego charakteru. Wykonana
w Polsce z mięciutkiej, rodzimej dzianiny, która jest
materiałem przyjaznym dla wrażliwej skóry.

Cena regularna: 139 zł     |     Rozmiar 86-128 cm

Pimabelle
Bluza bomberka Rain Forest

www.pimabelle.pl

-20%

Mayabel
Zestaw tipi - gwiazdki z niebieskim

www.mayabel.pl

-15%
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dla dziewczynki

Czy Twoje dziecko lubi pomagać Ci przy
prasowaniu? Teraz możecie robić to jednocześnie –
każdy na swoim stanowisku! Deska jest wykonana z
drewna brzozowego, malowana i lakierowana
farbami z atestami bezpiecznymi dla dzieci.

Cena regularna: 89 zł     |     Wiek: 3+ lata

Eko-Bastjan
Deska do prasowania

www.ekobastjan.com

-10%

Zestaw magicznych lakierów do paznokci
zmywalnych wodą to dwa bestsellerowe kolory, czyli
róż z błyszczącymi drobinkami oraz perłowy fiolet.
Delikatna, wegańska formuła wzbogacona witaminą
E to gwarancja bezpiecznej zabawy.

Cena regularna: 60 zł     |     Wiek: 3+ lata

Wielofunkcyjna torebeczka w parasolki, w ciepłym
brzoskwiniowym kolorze, w sam raz dla małej
modnisi. Torebkę można nosić przez ramię, w
pasie, a także przekładając pasek przez dodatkowe
oczko można stworzyć z niej plecaczek.

Cena regularna: 75 zł     |     Wiek: 2-8 lat

SHELLBAG
Torebeczka messenger/mini plecaczek 

www.shellbag.com

-25%

Tipi jest idealnym miejscem do zabawy, jest
kryjówką umożliwiająca dziecku kreowanie swojego
malutkiego świata czy też kącikiem do czytania,
układania puzzli. Świetnie sprawdzi się w domu,
ogrodzie czy na tarasie.

Cena regularna: 449 zł     |     Wiek: 0-10 lat

Mayabel
Zestaw tipi - gwiazdki z różem

www.mayabel.pl

-15%

Tibu Naturals
Zestaw magicznych lakierów do paznokci 

www.tibunaturals.pl

-20%
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dla dziewczynki

Bardzo efektowna dziecięca sukienka z bawełny
organicznej GOTS w autorski wzór. Cudowne
dopełnienie stylizacji z mamą lub starszą siostrą w
klimacie #matchymatchy. Sukienka idealna zarówno
na świąteczną wieczerzę jak i codzienne zabawy.

Cena regularna: 320-370 zł | Rozmiar: 86-140 cm

Lamita Organic
Dziecięca sukienka Autumn Vibes 

www.lamita-organic.com

-15%

Wyjątkowa bawełniana sukienka dla dziewczynki na
każdą okazję. Sukienka posiada przyszywane
haftowane stokrotki, dwie kieszonki i jest zapinana
na guziczki w kolorze naturalnego drewna. Jej
delikatny materiał jest przyjazny dla małego ciałka.

Cena regularna: 190 zł     |     Rozmiar: 92-116 cm

Lniana sukienka w kolorze butelkowej zieleni.
Idealna zarówno na prezent dla dziewczynki lub jako
sukienka na rodzinne święta Bożego Narodzenia.

Cena regularna: 119 zł     |     Rozmiar: 92-146 cm

Kukokids
Sukienka Livia

www.kukokids.pl

-15%

Sukienka Bianca to prosta, wygodna forma,
rozszerzana ku dołowi, wiązana z tyłu ozdobnym
sznurkiem i z ozdobną falbaną wszytą w rękawy.
Dzianina bambusowa z premium wykończeniem jest
termoizolacyjna i idealna na zmienną pogodę.

Cena regularna: 129 zł     |     Rozmiar: 68-146 cm

PAVONADA
Sukienka Bianca Peach Flowers

www.pavonada.com

-20%
darmowa
dostawa

Lil Couture
Sukienka Martha Dusty Pink

www.lilcouture.pl

-30%
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dla dziewczynki

Sukienka z unikalnym, autorskim wzorem z sikorką
wykonana z bawełny organicznej GOTS. Wygodna i
niekrępująca ruchów. Posiada piękną falbanę oraz
bezniklowe zatrzaski typu springs z tyłu dla
łatwiejszego zakładania i zdejmowania.

Cena regularna: 119 zł     |     Rozmiar: 80-122 cm

FiZo Kids
Sukienka z falbaną w sikorki

www.fizokids.pl

-10%

Bardzo efektowny rampers wykonany z bawełny
organicznej GOTS w autorski wzór. Z przodu długa,
elegancka falbana podszyta naturalnym jedwabiem
w kolorze delikatnego różu. Dla wygody – zapinany
na zatrzaski, dla ozdoby - guziczki z masy perłowej.

Cena regularna: 330-390 zł | Rozmiar: 62-116 cm

Lamita Organic
Rampers Autumn Vibes

www.lamita-organic.com

-15%

Przepiękna granatowo-czerwona krata od
pierwszego wejrzenia wprowadza w świąteczny
klimat. Sukieneczka z tyłu zapinana jest na 3
kokosowe guziczki, a rękaw z bufką zakończony jest
gumką i delikatną falbanką.

Cena regularna: 139 zł     |     Rozmiar: 86-128 cm

Lamelu
Sukienka STEPHANIE RED Kids

www.lamelu.pl

-15%

Ciepła tunika uszyta z miękkiej dresówki, świetna na
chłodniejsze dni, starcza na min. 3 rozmiary. Może
być noszona jako bluza lub sukienka.

Cena regularna: 149 zł     |     Rozmiar: 86-146 cm

ROŚNIJ PIĘKNIE!
Tunika

www.rosnijpieknie.pl

-15%
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dla dziewczynki

Krój tej sukienki to hit! Jest wykonana z miękkiej
bawełny organicznej - must have w szafie każdej
fashionistki. Ozdobiona przepięknym kolorem oraz
autorskim wzorem w kwiaty. Sukienka z dłuższym
tyłem w kroju litery A - jest idealna do „kręcenia”!

Cena regularna: 129 zł     |     Rozmiar: 80-122 cm

Sparkle Kids
Sukienka LILiES

www.sparklekids.pl

-15%

Wygodny zestaw z certyfikowanej, polskiej bawełny
- jest mięciutka, przyjazna dla skóry i miła w dotyku.
Sukienka ma rozkloszowany dwuwarstwowy dół w
formie zawadiackiej falbany i ciekawy krój i
doskonale układa się na ciele.

Cena regularna: 178 zł     |     Rozmiar: 86-128 cm

PIMABELLE
Komplet Purple Roses (sukienka+leginsy)

www.pimabelle.pl

-20%

Opaska bezuciskowa z tiulową kokardką idealna
zarówno dla noworodka jak i starszych
dziewczynek.

Cena regularna: 20 zł     |     Wiek: 0-12 lat

LaZoha
Opaska bezuciskowa z tiulową kokardką

www.lazoha.pl

-20%

Skórzane trzewiki polskiej manufaktury A Little
Glamour. GLAMOURKI to kolekcja eleganckich i
stylowych butów dla dziewczynek. Łączą one urok
nieprzemijającej klasyki z aktualnymi trendami.

Cena regularna: 235 zł     |     Rozmiar: 20-30

A Little Glamour
GLAMOURKI Big Stars

www.alittleglamour.eu

-8%
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dla dziewczynki

Bikini dla dziewczynki w kolorze pudrowego różu
również występuje w błękicie oraz butelkowej
zieleni. Top na jedno ramię z falbankami oraz majtki
wykonane są z wysokogatunkowej dzianiny.

Cena regularna: 139 zł     |     Rozmiar: 92-146 cm

Leechee
Strój kąpielowy dwuczęściowy 

www.leechee.pl

-25%

Legginsy z autorskim nadrukiem z bawełny
organicznej z certyfikatem GOTS są dostępne w 2
gramaturach: cieńsze - idealne do codziennych
zabaw w domu oraz grubsze idealne do wszystkich
aktywności w domu oraz na świeżym powietrzu.

Cena regularna: 65-69 zł   |   Rozmiar: 62-128 cm

White Lake for KIDS
Legginsy Zimorodek-Laurka 

www.whitelakeforkids.pl

-10%

Sukienka Miranda w stylu vintage. Przemiła w
dotyku i bardzo miękka. Zapinana z przodu na
guziki. U góry przy szyi delikatna marszczona stójka
z ozdobnym wiązaniem. Na dole dodatkowa
falbana. Pokocha ją każda miłośniczka stylu vintage.

Cena regularna: 129 zł     |     Rozmiar: 74-128 cm

Morel Handmade
Sukienka Miranda

www.morelhandmade.pl

darmowa
dostawa

Skórzane kapciuszki z miękką zamszową podeszwą
- lekkie i oddychające. Stopy nie pocą się. Idealnie
dopasowują się do stópki dziecka. Łatwe w
założeniu. Polecane przez ortopedów. Wzory pełne
kolorów, również dla chłopców.

Cena regularna: 74,90 zł     |     Rozmiar: 16-33

baBice - jak boso!
Skórzane kapciuszki z uszkami 

www.bucikibabice.pl

darmowa
dostawa
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dla mamy

Efektowna sukienka z bawełny organicznej GOTS z
autorskim printem, o ponadczasowym, kopertowym
kroju. Górę sukienki zdobi elegancka falbana
wykończona błyszcząca lamówką i podszyta
naturalnym jedwabiem w kolorze delikatnego różu.

Cena regularna: 860 zł | Rozmiar: one size (XS-L)

Lamita Organic
Sukienka Autumn Vibes 

www.lamita-organic.pl

-15%

Super miękki biustonosz bez fiszbin stworzony do
leżenia, karmienia i snu. Ułatwia nocne karmienie
Maluszka – specjalny krój na “zakładkę” daje
dziecku swobodny dostęp do piersi bez
konieczności ściągania stanika. 

Cena regularna: 79 zł   |   Rozmiar: 70C/D - 85D/E

Momtobe
Sleep Pink Bra

www.momtobe.pl

-15%

Sukienka w modną kratę, krój w literę A,
wzbogacony o gumkę w tali, dzięki czemu idealnie
dopasowuje się do większości typów sylwetek.
Sukienka ma prosty, lekko rozszerzany dół i rękaw z
bufką zakończony gumką z delikatną falbanką.

Cena regularna: 229 zł     |     Rozmiar: XS-XL

Lamelu
Sukienka STEPHANIE NAVY

www.lamelu.pl

-15%

Francuska świeca do masażu i pielęgnacji ciała
zawiera naturalne składniki, które doskonale
nawilżają i regenerują skórę. Można ją stosować do
masażu ciała, twarzy, dłoni i stóp, a także do
codziennej pielęgnacji celem odprężenia.

Cena regularna: 150 zł     |     Wiek: dla mamy

L’amie de Provence
Świece do masażu i pielęgnacji ciała

www.prowansalskie
swiecedomasazu.pl

-20%
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dla mamy

Album na zdjęcia - tradycyjny. Do wyklejania zdjęć
w oprawie płóciennej o wymiarach 25x35 - zmieści
do 200 zdjęć. Album na rodzinne zdjęcia, dzięki
możliwości dodania opisów, można w nim stworzyć
rodzinną kronikę.

Cena regularna: 169 zł    |     Wiek: uniwersalny

Luxnote
Album na zdjęcia

www.luxnote.pl

-25%

Wielofunkcyjna, zapinana na guzik. Odciąża lędźwie
podczas snu oraz ramiona podczas karmienia,
dzięki zapięciu tworzy gniazdo dla dziecka. Można
prać. Antyalergiczny, cichy wkład. Zdejmowana
poszewka - różne kolory.

Cena regularna: 94,90 zł   |   Rozmiar: 190 cm

baBice - pełna wygoda
Poducha do karmienia i do spania

www.bucikibabice.pl

darmowa
dostawa

“Ella” to bransoletka dla mam, łącząca w sobie
piękno prostoty z symboliką macierzyństwa. Każda
nasza perełka to jedna mała miłość – ta pod
sercem, czy pod stołem, uciekająca przed zmianą
pieluszki.

Cena regularna: 99 zł    |    Rozmiar: uniwersalny

Perełka Mamy
Bransoletka "Ella"

www.perelkamamy.pl

-10%

Spacerówka to płaszcz szyty z softshellu (10 000
wodoodporności i 5 000 paroprzepuszczalności),
który pasuje do każdej sylwetki i na każdą pogodę!
Sprawdzi się podczas leśnych spacerów z dziećmi,
a także miejskich spotkań.

Cena regularna: 369-569 zł     |     Rozmiar: XS-XL

MaBiBi
Płaszcz Spacerówka

www.mabibi.pl

-10%
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uniwersalny

Huśtawka, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia          
i równoważnia - bujak już sam w sobie jest kopalnią
pomysłów na kreatywną i rozwijającą zabawę.
Dodaj do niego drabinkę, zobacz jak działa w
praktyce i jak bardzo jest wielofunkcyjny.

Cena regularna: 880 zł     |     Wiek: 1-6 lat

Good Wood
Zestaw taternika (Bujak z drabinką) 

www.goodwoodpoland.pl

-10%

Postaw w kuchni Króliczka Pomocniczka, który
pomoże Twojemu dziecku sięgnąć wyżej. To
stabilny i bezpieczny kitchen helper z trzema
regulowanymi stopniami. Dla dzieci, które potrafią
stać z podpórką.

Cena regularna: 599 zł     |     Wiek: 1+ lata

Ten produkt pozwoli Wam nie tylko budować i
rozwijać wyobraźnię dziecka, ale również rozwinie
zmysł wzroku i percepcję dotykową. Nazywajcie
kształty i kolory, dotykajcie faktur i budujcie co tylko
podpowie Wam wyobraźnia!

Cena regularna: 139 zł     |     Wiek: 3+ lat

ENCE PENCE
Drewniane klocki sensoryczne

www.encepence.info

-10%

Kulodrom jednotorowy to zabawka, która rozwija
spostrzegawczość i koncentrację uwagi. Jest
świetna  nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych.

Cena regularna: 250 zł     |     Wiek: 3+ lat

Eko-Bastjan
Kulodrom jednotorowy

www.ekobastjan.com

-10%

KiddyMate
Kitchen helper Króliczek pomocniczek

www.kiddymate.pl

-10%
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uniwersalny

Kolekcja kostiumów „zrób to sam” powstała z myślą
o jakościowym, pełnym uśmiechu i radości
rodzinnym czasie. Samodzielne wykonanie
kostiumu to wspaniała przygoda, a potem już tylko
zabawo trwaj! 

Cena regularna: 119 zł     |     Wiek: 7+ lat

Hoodie blanket to koc z kapturem z wizerunkiem
jednorożca, który można nosić jak ponczo. Zrobiony
z miękkiej tkaniny Minky, na rogach są wszyte
cieplutkie rękawiczki. Ma uniwersalny rozmiar, który
będzie pasował zarówno na dziecko, jak i dorosłego.

Cena regularna: 159 zł     |     Wiek: 3+ lat

Układanka, której zadaniem dziecka jest ubranie
choinki używając figur geometrycznych w różnych
kolorach. Zabawa kształtuje: wyobraźnię, logiczne
myślenie, przewidywanie skutków czynności oraz
rozróżnianie i nazywanie figur.

Cena regularna: 89,90 zł     |     Wiek: 3-9 lat

Bumke
Geometryczna choinka

www.bumke.pl

-10%

Klocki MUBI MyFarm spodobają się najmłodszym
konstruktorom. Seria składa się z 4 zestawów,
zawierających kolorowe pojazdy, zwierzątka i figurki.
Wielkość klocków pozwala na bezpieczną zabawę.
Poznaj także BLOCKI MyFarm dla dzieci od 6 lat!

Cena regularna: 80-100 zł     |     Wiek: 18 msc+

BLOCKI
Klocki BLOCKI MUBI MyFarm

www.klocki-blocki.pl

-20%

KOKO CARDBOARDS
Kostium „zrób to sam” Astronauta

www.kokocardboards.com

darmowa
wysyłka +
świąteczny

drobiazg
gratis 

KIDSPACE
Koc z kapturem dla dzieci - Jednorożec

www.kidspace-shop.com

-15% 
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uniwersalny

Jumi jest dziewczynką, której emocje wywołują
tornado. Chciałaby cieszyć się i bawić z przyjaciółmi,
ale musi najpierw poradzić sobie ze swoim tornadem.
To książka pełna emocji, nie tylko dobrych, ale i
złych, z którymi wszyscy musimy się zmierzyć.

Cena regularna: 24,90 zł     |     Wiek: 4+ lat

Mata to doskonałe podłoże do rysowania pisakami
dziecięcymi, zabaw sensorycznych i przechowywania
zabawek. Sprawdza się w domu, jak i na zewnątrz.
Mata jest antyalergiczna, wielokrotnego użytku,
można ją prać w pralce. Rośnie razem z dzieckiem.

Cena regularna: 250 zł     |     Wiek: 0-10+ lat

Pamiętnik dziecka w kolorze szarego lnu. Od czasu
ciąży do 6-tego roku życia. Piękny prezent, w którym
można przechować najpiękniejsze wspomnienia. 

Cena regularna: 139 zł     |     Wiek: 0-6 lat

Luxnote
Pamiętnik dziecka - Szary len

www.luxnote.pl

-25%

Heroo Mobile to usługa dla Twojego dziecka, czyli
karta SIM dzięki której będzie chronione przed
treściami 18 + oraz edukacyjna aplikacja dla dziecka
połączona z kontrolną aplikacją dla rodzica.

Cena regularna: od 9 zł / msc    |     Wiek: 5+ lat

Heroo Mobile
Bezpieczna telefonia dla dzieci

www.heroo.pl

-50%
na opłatę

aktywacyjną

Wydawnictwo Dziwimisie
Książka "Tornado Jumi" 

www.dziwimisie.pl

Get Dirty®
Mata 3w1 Get Dirty®

www.sklep.sgmkids.com

-20% 
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-10% 
+ darmowa

wysyłka
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uniwersalny

Miękki i kolorowy, po prostu idealny prezent na
każdą okazję. Do wyboru ponad 60 modeli różne
kształty i kolory. W zestawie 200 sztuk piłeczek,
których kolory komponujecie dowolnie, produkt
polski.

Cena regularna: 329 zł     |     Wiek: 1+ lat

Wytrzymały, bardzo lekki, pojemny, wygodny,
kolorowy i bezpieczny plecak z pasem piersiowym
dla dzieci w wieku 4-8+ lat.

Cena regularna: 129 zł   |   Wiek: 4-8+ lat

Narzuta o wymiarach 100 cm x 150 cm. Może pełnić
rolę narzuty na łóżko, ale także maty, idealnej do
zabawy na podłodze. Dzięki ilustracjom
wyszukiwankom, możecie opowiadać historyjki,
uczyć się słów, liczyć, itp. Dostępne trzy wzory.

Cena regularna: 260 zł     |     Wiek: 0-10 lat

ha! ha! Wyszukiwanki
Narzuta / Mata edukacyjna dla dziecka,

www.haha.com.pl

10%

Produkt nagradzany za innowacyjne podejście do
żywienia na kolejnym etapie po odstawieniu piersi.
Uczy koordynacji rączek i oczu, dzięki patentowi 3
uchwytów oraz przeźroczystej obudowie. Wykonany
z bezpiecznego tritanu i odporny na uderzenia.

Cena regularna: 55 zł     |     Wiek: 10+ mscy

Kidstrips.pl
Kubek do nauki picia - CanDoCup

www.kidstrips.pl

15%

Hugger
Plecak dla dziecka Totty Tripper Medium

www.allegro.pl/uzytkow
nik/matiandmaks/sklep

-20%
+ darmowa

dostawa

MiaBaby
Basen z piłeczkami

www.miababy.com.pl

darmowa
wysyłka od

109 zł
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uniwersalny

Kombinezon jest ratunkiem dla Mam, które mają
dość ciągłego przebierania swojego brzdąca po
kreatywnej zabawie. Wielokrotnego użytku, może
być prany w pralce, przepuszcza powietrze i parę
wodną – skóra dziecka oddycha.

Cena regularna: 139 zł      |      Rozmiar: 0,5 - 9 lat

Get Dirty®
Kombinezon Ochronny Get Dirty® 

www.sklep.sgmkids.com

-20%

Uniwersalny podnóżek do fotelików. Podnosi
komfort i bezpieczeństwo małych pasażerów.
Eliminuje kilka problemów: drętwienie nóg,
zaburzenie krążenia krwi i limfy, dyskomfort i
niebezpieczeństwo niepoprawnej pozycji w foteliku.

Cena regularna: 269 zł     |    Wiek: 2-9 lat

Ponczo samochodowe umożliwia poprawne
poprowadzenie pasów w foteliku samochodowym i
zapewnia dziecku ciepło i komfort w samochodzie w
zimne dni. Dzięki napom możliwe jest zmniejszenie
rozmiaru poncza.

Cena regularna: od 119 zł   |   Wiek: od 7 mscy

PONKO
Ponczo samochodowe

www.ponko.pl

-10%

Holenderskie sznurówki, które zastępują tradycyjne
sznurowadła. Wystarczy je raz założyć do butów, by
nigdy więcej ich nie wiązać. Bezpieczne w
użytkowaniu, duży wybór kolorów, doskonałe
zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

Cena regularna: 29,99 zł     |     Wiek: 3+ lat

Shoeps
Shoeps Sznurówki Bez Wiązania

www.shoeps.com.pl

-15%

KneeGuardKids
Podnóżek do fotelika samochodowego 

www.kneeguardkids.pl

cena 255 zł
+ darmowa
dostawa +
upominek
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uniwersalny

Kołderka/mata w kształcie liścia wierzby. Idealna do
okrycia dziecka w czasie snu - może służyć jako
grubsza kołderka. Sprawdzi się również w trakcie
zabawy pełniąc rolę maty podłogowej. Liść wierzby
ma idealny kształt do otulenia Maluszka.

Cena regularna: 189 zł     |     Wiek: 0-8+ lat

Ligold
Wierzba PREMIUM

www.ligold.pl

-12%

Wiklinowy kosz Mojżesza sam w sobie jest mocny i
solidny! W zestawie otrzymasz również miękką,
przytulną pościel i materac, który zapewni dziecku
wygodę. Wysuwany baldachim pomaga chronić
przed wiatrem, hałasem i wszelkimi przeszkodami.

Cena regularna: 599 zł   |   Wiek: 0-6 mscy

moKee Polska
Kosz Mojżesza

pl.mokee.eu

-15%

Urzekająca czapeczka noworodka wiązana na
uroczy supełek to must have każdej wyprawki
niemowlęcej. Została uszyta z bio bawełny
organicznej posiadającej certyfikat GOTS.
Dedykowana jest maluszkom w wieku 0-3 miesiące.

Cena regularna: 39 zł     |     Wiek: 0-3 msce

Mulinek
Czapeczka niemowlęca 

www.mulinek.pl

-15%

Dwustronne, miękkie, a przede wszystkim ciepłe
koce sprawdzą się jako mata dla dziecka, narzuta
na łóżko lub do salonu i jako kocyk. Jedna strona to
miękkie minky lub elegancki velvet, z drugiej
najwyższej jakości bawełna w unikatowych wzorach.

Cena regularna: od 419 zł | Rozmiar: 140x200 cm

La Millou
Koc z wypełnieniem XL

www.lamillou.com

-15%
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uniwersalny

Designerska, wielofunkcyjna poduszka, powstała z
myślą o karmieniu, ale jest uwielbiana również w roli
poduszki do spania i podróży, maskotki, a nawet
podpórka pod laptopa. Będzie ozdobą w salonie czy
sypialni. Dostępna w wielu wzorach i kolorach.

Cena regularna: od 99 zł    |     Wiek: uniwersalna

La Millou
Poduszka KURA BABCI DANY 

www.lamillou.com

-15%

Kocyk tkany wykonany w 100% z naturalnej przędzy
bawełnianej - dzięki niej produkt pozwala skórze
oddychać i tym samym zapewnia maluszkowi
komfort cieplny. Jest mięciutki, przyjemny w dotyku,
dlatego Twój skarb zaśnie otulony nim w kilka minut!

Cena regularna: 129 zł     |     Rozmiar: 80x100 cm

Mulinek
Kocyk bawełniany dzianinowy

www.mulinek.pl

-15%

Wkładka (dwustronna) do wózka i osłonka na nóżki
szyte pod wymiar danego wózka według
indywidualnego projektu lub uniwersalne. Wkładka
chroni wózek przed zabrudzeniem. Osłonka idealnie
sprawdzi się jako alternatywa dla kocyka do wózka.

Cena regularna: 200 zł     |     Wiek: 0,5-5 lat

Jelonek Decor
Komplet do wózka: wkładka i osłonka

www.jelonekdecor.pl

-15%

Przesympatyczny buldog dla małych miłośników
psów. Najlepszy przyjaciel do spania i zabawy.
Duże oczka, charakterystyczne zmarszczki i urocze
długie uchy. Pokochało je już setki dzieciaków, nie
można mu się oprzeć.

Cena regularna: 90 zł     |     Wiek: uniwersalny

Pidida
Przytulanka buldog francuski

www.pidida.pl

-20%
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uniwersalny

Granatowe spodenki na szelkach, świetne zarówno
dla chłopców i dziewczynek. Dzięki regulowanym      
i odpinanym szelkom rosną wraz z dzieckiem.
Sprawdzą się doskonale na specjalne okazje i na co
dzień.

Cena regularna: 99 zł    |     Rozmiar: 80-98 cm

simplesmall
Spodenki na szelkach

www.simplesmall.pl

-15%

Pantofelki wełniane dla dzieci i niemowląt.
Zaciągany rzemyk zapobiega zsuwaniu się
pantofelków ze stopy dziecka. Wewnętrzna strona
to 100% wełna, zewnętrzna strona velour
syntetyczny.

Cena regularna: 52 zł     |     Wiek: 0-24 msce

Alwero
Pantofelki dziecięce Emo Velour

www.shop.alwero-
wool.com

-30%

Raglanowe body z autorskim wzorem z długim
rękawem i kołnierzykiem typu henley z trzema
bezniklowymi zatrzaskami typu springs. Uszyte w
lokalnej szwalni z wysokiej jakości, miękkiej bawełny
GOTS z domieszką elastanu.

Cena regularna: 79 zł     |     Rozmiar: 56-86cm

FiZo Kids
Body borsuk na tle przygaszonej lawendy

www.fizokids.pl

-10%

Koszulki oversize z personalizacją. Wasza pociecha
może wreszcie mieć coś wyjątkowego! Koszulki
dostępne są w wersji z długim i krótkim rękawem.
Wykonywane są na zamówienie i mają charakter
indywidualny.

Cena regularna: 79 zł     |     Rozmiar: 68-134 cm

Nitki kid's
Koszulki personalizowane

www.nitkikids.pl

-15%
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uniwersalny

Płaszczobluza KIDS w wersji mini jest uniwersalna i
uniseksowa. Jej dłuższy, nieco oversizowy krój nie
krępuje ruchów. Zapinana na suwak, rękawy
wykończone ściągaczem z materiału najwyższej
jakości: oddychającej bawełny z elastanem.

Cena regularna: 159-199 zł | Rozmiar: 80-158 cm

Ocieplana czapka z pomponem i komin lub chusta
do wyboru. Dostępne wzory dla chłopca,
dziewczynki i mamy. Rozmiar szyty na obwód
głowy. Do wyboru gładkie lub w printy. Skład: 95%
bawełna 5% elastan.

Cena regularna: 89 zł     |     Wiek: dla każdego

La Miu
Czapka z pomponem i komin/chusta

www.lamiu.pl

-15%

Klasyczna kamizelka wełniana Alpen Junior
zapinana na jeden lub dwa kołki, w zależności od
rozmiaru. Od rozmiaru S z kieszonkami. Występuje
w 7 różnych kolorach. Skład: 100% wełna.

Cena regularna: 94 zł     |     Rozmiar: XS-XL

Alwero
Kamizelka wełniana Alpen Junior Mix

www.shop.alwero-
wool.com

-30%

Przeciwdeszczowa i chroniąca od wiatru kurtka
parka softshell, zarówno dla dziewczynki, jak i
chłopca - występuje w wielu wzorach. Dostępna
również z opcją dodatkowego ocieplenia.

Cena regularna: 150-265 zł | Rozmiar: 80-152 cm

Tummi Handmade
Kurtka softshell

www.tummihandmade.pl

-15%

MKTP Mój Kraj Taki Piękny
Płaszczobluza KIDS

www.mojkrajtaki
piekny.com/

-15%
+ darmowa

dostawa
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uniwersalny

Przepiękna kolekcja piżam dla całej rodziny z
ciepłej, miękkiej bawełny w zimowy choinkowy
nadruk. Uczyni wyjątkowym każdy wspólny zimowy
czas.

Cena regularna: 70-205 zł | Rozmiar: 110 cm-XL

Poznaj FAVES. Socks & Friends – polską, rodzinną
marką zestawów kolorowych skarpet od rozmiaru
niemowlęcego 14, aż do 46 abyście mogli stworzyć
zestaw dla caaałej rodziny!

Cena regularna: 15-25 zł    |    Rozmiar: 14-46

FAVES Socks&Friends
Skarpety dla całej rodziny Kraina Elfów

www.faves.pl

-10%

Bluza z kapturem z bawełny organicznej w autorskie
wzory z Czapla Białą. Wzbogacona o odblaski dla
lepszej widoczności naszych pociech.

Cena regularna: 145 zł     |     Rozmiar: 74-128 cm

White Lake for KIDS
Bluza z kapturem Czapla Biała

www.whitelakeforkids.pl

-10%

Dwuczęściowa, z bawełny organicznej z wzorami w
kolorze khaki, w których przewodzą dinozaury.
Koszulka z długim rękawem wykończonym, posiada
okrągły dekolt.  Spodnie długie, luźne, z gumką w
pasie, nogawki zakończone ściągaczem.

Cena regularna: 69-79 zł   |   Rozmiar: 86-134 cm

Sleepy Cat
Piżamka dla dzieci w dinozaury

www.sleepycat.pl

-10% 
+ darmowa

dostawa

Doctor Nap
Kolekcja piżam "Choinkowy las"

www.doctornap.com/pl/

-10%
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świąteczna wieczerza

Sukienka z najnowszej kolekcji świątecznej
wykonana z mięciutkiej dzianiny. Ozdobiona
bawełnianą koronką. Zakładanie ułatwia zameczek
umieszczony na tyle sukienki. Sukienka ozdobiona
dodatkowo serduszkową metką.

Cena regularna: 139 zł     |     Rozmiar: 56-134 cm

Nitki kid's
Sukienka z koronką

www.nitkikids.pl

-15%

Uszyta z najwyższej jakości lnu w kolorze beżowy
melanż. Rękawki wykończone mankietem, zapinane
na kokosowe guziki. Ręcznie wykonany na szydełku
kołnierzyk w kolorze waniliowym można wiązać z
przodu lub z tyłu sukienki.

Cena regularna: 229 zł     |     Rozmiar: 86-128 cm

Petit Retro
Sukienka Retro Love

www.petitretro.pl

-15%

Sukienka uszyta z czystej bawełny w klasyczny
wzór świątecznej kraty. Wygodny krój i naturalna
tkanina zapewni dziecku duży komfort noszenia.
Piękna falbanka dodaje jej dziewczęcego uroku i
niepowtarzalności.

Cena regularna: 139 zł     |     Rozmiar: 80-122 cm

Lalli
Sukienka w kratę z falbaną Mavelle

www.lalli.pl

-15%

Koszula Country w kratkę z długim rękawem.
Wykonana z organicznej bawełny i lnu. Zapinana z
przodu na kokosowe guziki. Spodnie Cooper uszyte
z najwyższej jakości lnu w kolorze miedzianym. Z
przodu imitacja rozporka i dwie duże kieszenie.

Cena regularna: 238 zł     |     Rozmiar: 86-134 cm

Petit Retro
Zestaw: koszula Country i spodnie Cooper

www.petitretro.pl

-15%

22

http://www.nitkikids.pl/
http://www.petitretro.pl/
http://www.pimabelle.pl/
http://www.petitretro.pl/


świąteczna wieczerza

Sukienka Petronela uszyta z bawełnianego weluru
w kolorze petrol. Odcinana pod biustem, podszewka
bawełniana z certyfikatem Oeko-Tex. Zapinana z
tyłu na 3 kokosowe guziczki. Długie rękawki
zakończone wiązaniem.

Cena regularna: 135 zł     |     Rozmiar: 74-128 cm

Morel Handmade
Sukienka Petronela

www.morelhandmade.pl

darmowa
dostawa

Longsleeve Henley z miękkiej bawełny organicznej
GOTS to wygodna alternatywa dla chłopięcej
koszuli albo idealna baza pod sukienkę. Piękny
kołnierzyk z trzema kokosowymi guzikami
doskonale pasuje do świątecznych stylizacji!

Cena regularna: 69-79 zł   |   Rozmiar: 74-128 cm

Jo&Co.
Longsleeve Henley w kolorze białym

www.joandco.eu

-15%

Wygodny zestaw z certyfikowanej, polskiej bawełny
- jest mięciutka, przyjazna dla skóry i miła w dotyku.
Sukienka ma rozkloszowany dwuwarstwowy dół w
formie zawadiackiej falbany i ciekawy krój i
doskonale układa się na ciele.

Cena regularna: 178 zł     |     Rozmiar: 86-128 cm

PIMABELLE
Komplet Purple Roses (sukienka+leginsy)

www.pimabelle.pl

-20%

Sukienka ręcznie szyta z miękkiego welurku z
uroczą falbanką ozdobioną koronką.

Cena regularna: 109-119 zł | Rozmiar: 62-122 cm

Hey Bow!
Sukienka Bella

www.hey-bow.com

-15%

Kokarda z limitowanej edycji wykonana ręcznie w
polskiej pracowni z najwyższej jakości tkaniny
brokatowej. Jest połyskująca i pięknie mieni się we
wszystkich kolorach włosów. Przymocowana do
spinki lub bezuciskowej opaski.

Cena regularna: 29,95 zł     |     Wiek: 0-12 lat

The Knitelier
Kokarda do włosów "Miodowe Złoto"

www.shop-the-
knitelier.com/pl/

-10%
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świąteczna wieczerza

Elegancki model z okrągłym kołnierzykiem
ozdobionym efektowną falbaną, która pojawia się
także w dolnej części sukienki. Wygodny, delikatnie
rozkloszowany fason nie krępuje ruchów. Sukienka
zapinana jest na guziczek, co ułatwia ubieranie.

Cena regularna: 110,90 zł  |  Rozmiar: 92-128 cm

Ewa Collection
Czerwona sukienka z falbankami

www.ewacollection.eu

darmowa
dostawa

Zestaw kamizelka + spodnie to idealna stylizacja dla
synka na takie okazje jak chrzciny, roczki, śluby czy
święta. Wybierz dowolną tkaninę i przygotuj idealny
zestaw, który z pewnością oczaruje i Ciebie i gości.

Cena regularna: 298-308 zł   Rozmiar: 68-134 cm

Wygodny zestaw z certyfikowanej, polskiej bawełny
- jest mięciutka, przyjazna dla skóry i miła w dotyku.
Sukienka ma rozkloszowany dwuwarstwowy dół w
formie zawadiackiej falbany i ciekawy krój i
doskonale układa się na ciele.

Cena regularna: 178 zł     |     Rozmiar: 86-128 cm

PIMABELLE
Komplet Purple Roses (sukienka+leginsy)

www.pimabelle.pl

-20%

Śliczna sukienka o kimonowym kroju z delikatnie
marszczoną spódniczką w kolorze atramentowym.
Uszyta z ultra-miękkiego, wysokogatunkowego
sztruksu o grubym prążku.

Cena regularna: 169 zł     |     Wiek: 1-6 lat

Cacane
Atramentowa sukienka Orknay

www.cacane.pl

-10%

Laurentino
Zestaw kamizelka + spodnie

www.laurentino.eu

-10%

Kokarda z limitowanej edycji wykonana ręcznie w
polskiej pracowni z uszlachetnianej bawełny
satynowej. Przymocowana do spinki lub
bezuciskowej opaski. Ten styl kokardy nazywamy
"Wiatraczkiem".

Cena regularna: 29,95 zł     |     Wiek: 0-12 lat

The Knitelier
Kokarda do włosów "Klasyczna Czerwień"

www.shop-the-
knitelier.com/pl/

-10%
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świąteczna wieczerza

Sukienka w łowickie kwiaty od Folkowo to must
have każdej dziewczynki. Idealnie dopracowany krój
czyni ją bardzo uniwersalną, natomiast folkowy wzór
- niezwykle uroczą i niepowtarzalną.

Cena regularna: 99 zł     |     Rozmiar: 98-140 cm

Folkowo
Sukienka folk

www.folkowo.com.pl

-20%

Wygodne, w 100% bawełniane i dla całej rodziny -
koszulki z zabawnymi napisami i świątecznymi
nadrukami będą wygodną, świąteczną stylizacją.
Świetnie sprawdzą się jako pomysł na prezent i
niebanalny strój na świąteczne, rodzinne sesje foto. 

Cena regularna: 45 zł     |     Rozmiar: 86-164 cm

ojtyty
Koszulka Reniferek

www.ojtyty.pl

-15%

Wygodny zestaw z certyfikowanej, polskiej bawełny
- jest mięciutka, przyjazna dla skóry i miła w dotyku.
Sukienka ma rozkloszowany dwuwarstwowy dół w
formie zawadiackiej falbany i ciekawy krój i
doskonale układa się na ciele.

Cena regularna: 178 zł     |     Rozmiar: 86-128 cm

PIMABELLE
Komplet Purple Roses (sukienka+leginsy)

www.pimabelle.pl

-20%

Zestaw ręcznie robionej biżuterii wykonany z
kamieni naturalnych i masy perłowej. Biżuteria
wykonana na elastycznej, jubilerskiej gumce.
Zestaw zawiera bransoletkę i pierścionek

Cena regularna:  125 zł   |   Rozmiar: uniwersalny

Leeche
Bransoletka z pierścionkiem

www.leechee.pl

-25%

Sukienka z najnowszej kolekcji świątecznej
wykonana z mięciutkiego weluru bawełnianego w
kolorze karminowym. Sukienka posiada krój w
kształcie literki A, z dłuższym tyłem ozdobionym
piękną bawełnianą koronką oraz nitkową metką.

Cena regularna: 129 zł     |     Rozmiar: 56-134 cm

Nitki kid's
Sukienka welurowa - Karmin

www.nitkikids.pl

-15%
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zimowe szaleństwo

Funkcjonalny, jednoczęściowy, ocieplany
kombinezon zimowy z membraną 10.000/5.000 dla
niemowląt i dzieci, chroni przed deszczem,
śniegiem, wiatrem oraz oddycha. Kombinezon
utrzymuje ciepło do -25°C.

Cena regularna: 295-365 zł | Rozmiar: 62-116 cm

Duże zapięcia na rzepy ułatwiają zakładanie oraz
zdejmowanie obuwia, nawet podczas noszenia
rękawiczek. Mają lekką izolację i gumowe wypustki
zwiększające przyczepność. Podeszwy Croslite™
radzą sobie ze śniegiem i błotem.

Cena regularna: 269,90 zł     |     Rozmiar: 22-35

Crocs
Śniegowce

www.crocs.pl

-25%

Wygodny zestaw z certyfikowanej, polskiej bawełny
- jest mięciutka, przyjazna dla skóry i miła w dotyku.
Sukienka ma rozkloszowany dwuwarstwowy dół w
formie zawadiackiej falbany i ciekawy krój i
doskonale układa się na ciele.

Cena regularna: 178 zł     |     Rozmiar: 86-128 cm

PIMABELLE
Komplet Purple Roses (sukienka+leginsy)

www.pimabelle.pl

-20%

Rękawiczki o autorskim kroju (!) dostosowane do
małych rączek. Łatwe do samodzielnego
zakładania. Ocieplane wełną, która nie gryzie, ale
cudownie grzeje! Sięgają niemal do łokcia, eliminują
więc problem wpadającego do rękawów śniegu.

Cena regularna: 89-129 zł     |     Wiek: 1-9 lat

MaBiBi
Rękawiczki Śniegołapki

www.mabibi.pl

-10%

Czapka wykonana z podwójnej dzianiny
prążkowanej z certyfikatem oeko-tex 100.
Czapeczka idealnie dopasowuje się do głowy
dziecka. Element dekoracyjny stanowi skórka z logo
firmy oraz eko-futrzany pompon.

Cena regularna: 85 zł     |     Rozmiar: S-XL

Nitki kid's
Czapka z pomponem

www.nitkikids.pl

-15%

Ducksday
Kombinezon zimowy

www.allegro.pl/uzytkow
nik/matiandmaks/sklep

-10%
darmowa
dostawa
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domowy relaks

Bluza z kapturem i kieszenią z przodu wykonana z
miękkiej dzianiny bawełnianej z domieszką elastanu.
Ciepła, przyjemna w dotyku sprawdzi się idealnie w
chłodne jesienno-zimowe dni. Dzianina posiada
certyfikat Oeko-Tex Standard 100.

Cena regularna: 129 zł     |     Wiek: 2-8 lat

MilleMi
Bluza Mille Light Beige

www.millemi.pl

-20%

Idealny zestaw piżam dla całej rodziny w
świątecznych kolorach W kolekcji piżama damska
Queen i męska King oraz piżamy dla małych
urwisów z napisami Princess i Prince, idealne dla
małego księcia i księżniczki.

Cena regularna: 70-135 zł | Rozmiar: 110 cm-XL

Doctor Nap
Kolekcja "Royal Family"

www.doctornap.com/pl/

-10%

Wygodny zestaw z certyfikowanej, polskiej bawełny
- jest mięciutka, przyjazna dla skóry i miła w dotyku.
Sukienka ma rozkloszowany dwuwarstwowy dół w
formie zawadiackiej falbany i ciekawy krój i
doskonale układa się na ciele.

Cena regularna: 178 zł     |     Rozmiar: 86-128 cm

PIMABELLE
Komplet Purple Roses (sukienka+leginsy)

www.pimabelle.pl

-20%

Rampersy to idealny wybór na chłodniejsze dni.
Świetnie sprawdzą się jako luźny strój do zabawy
czy wygodna piżamka. Zostały uszyte z wysokiej
jakości materiału, ozdobionego bestsellerowym
wzorem z pandą.

Cena regularna: 69 zł     |     Rozmiar: 74-92 cm

nimbou
Rampers z pandą

www.nimbou.pl

-15%

Czarna bluza o swobodnym kroju oversize. Dekolt i
rękawy wykończone ściągaczem. Klasyczną czerń
urozmaica biała kieszeń. Przód prosty, tył dłuższy.
Wykonana z dzianiny z przyjemnym meszkiem.
Niezwykle ciepła i przyjemna w kontakcie ze skórą.

Cena regularna: 99 zł     |     Rozmiar: 98-152 cm

oj tam
ojlittle black blouse

www.ojtamshop.pl

-40%
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domowy relaks

Dziecięce pantofelki Melo Baby. Wykonane w 100%
z dzianiny wełnianej. Posiadają podeszwę
antypoślizgową non-slip sole.

Cena regularna: 52 zł     |     Wiek: 0-24 msce

Alwero
Pantofelki wełniane Melo Baby

www.shop.alwero-
wool.com

-30%

Wygodny zestaw z certyfikowanej, polskiej bawełny
- jest mięciutka, przyjazna dla skóry i miła w dotyku.
Sukienka ma rozkloszowany dwuwarstwowy dół w
formie zawadiackiej falbany i ciekawy krój i
doskonale układa się na ciele.

Cena regularna: 178 zł     |     Rozmiar: 86-128 cm

PIMABELLE
Komplet Purple Roses (sukienka+leginsy)

www.pimabelle.pl

-20%

Któż nie zakochał się w klimacie z Alicji w krainie
czarów. Nasza kolekcja z motywem kart jest
dowodem na to,  że w domu nie tylko panuje
Królowa Kier i Król Pik ale również nasze małe Asy.

Cena regularna: 75-139 zł | Rozmiar: 110 cm-XL

Doctor Nap
Kolekcja rodzinna "Magia Kart"

www.doctornap.com/pl/

-10%

Długa bluza z kapturem to autorski model unisex od
Folkowo. Do noszenia jako bluza w połączeniu ze
spodniami, bądź też jako sukienka do rajstop czy
legginsów. Występuje w kilku kolorach w wersjach z
pasiakiem oraz z kwiatami łowickimi.

Cena regularna: 119 zł     |     Rozmiar: 98-140 cm

Folkowo
Maxi długa bluza z kapturem

www.folkowo.com.pl

-20%
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Dresowa bluza raglan wygodna i niekrępująca ruchów.
Wykończona trzema bezniklowymi zatrzaskami typu
springs. Bluza została uszyta z wysokiej jakości,
miękkiej i gładkiej dzianiny z certyfikatem Oeko-Tex.
Dostępna w 5 wersjach kolorystycznych.

Cena regularna: 79 zł     |     Rozmiar: 80-122 cm

FiZo Kids
Bluza miodowa musztarda

www.fizokids.pl

-10%
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A Little Glamour www.alittleglamour.eu 8% rabatu na kategorię GLAMOURKI - trzewiki
Alwero www.shop.alwero-wool.com 30% rabatu na produkty z prezentownika
baBice www.bucikibabice.pl darmowa dostawa
BLOCKI www.klocki-blocki.pl 20% rabatu na wszystko
Bumke www.bumke.pl 10% rabatu na cały asortyment 
cacane www.cacane.pl 10% rabatu na wszystko
CROCS www.crocs.pl 25% rabatu na wszystkie produkty nieprzecenione
Doctor Nap www.doctornap.com/pl/ 10% rabatu na kolekcję rodzinną Doctor Nap
Ducksday www.allegro.pl/uzytkownik/matiandmaks/sklep 10% rabatu na cały asortyment Ducksday
w dniach 5-6 grudnia (ceny automatycznie obniżone), darmowa dostawa Allegro Paczkomaty InPost
Smart, Allegro Kurier DPD Smart
Eko-Bastjan www.ekobastjan.com 10% rabatu na kulodromy jednotorowe, deski do prasowania,
suszarki na pranie, 35% rabatu na warzywa w skrzynce
ENCE PENCE www.encepence.info 10% rabatu na cały asortyment
Ewa Collection www.ewacollection.eu darmowa dostawa
FAVES Socks&Friends www.faves.pl 10% rabatu
FiZo Kids www.fizokids.pl 10% rabatu
Folkowo www.folkowo.com.pl 20% rabatu na produkty nieprzecenione
Get Dirty® www.sklep.sgmkids.com 20% rabatu
Good Wood www.goodwoodpoland.pl 10% na wszystkie produkty dostępne w sklepie
ha! ha! Wyszukiwanki www.haha.com.pl 10% rabatu
Heroo Mobile www.heroo.pl 50% rabatu na opłatę aktywacyjną 
HeyBow! www.hey-bow.com 15% rabatu na kolekcje świąteczną i kolekcje jesień/zima
Hugger www.allegro.pl/uzytkownik/matiandmaks/sklep 20% rabatu na cały asortyment Hugger w
dniach 5-6 grudnia (ceny automatycznie obniżone), darmowa dostawa Allegro Paczkomaty InPost
Smart, Allegro Kurier DPD Smart
Jelonek Decor www.jelonekdecor.pl 15% rabatu na cały asortyment 
Jo&Co. www.joandco.eu 15% rabatu na cały asortyment z wyłączeniem zestawów oraz kart
podarunkowych
KiddyMate www.kiddymate.pl 10% rabatu
KIDSPACE www.kidspace-shop.com 15% rabatu (tylko 6 grudnia)
KidsTrips.pl www.kidstrips.pl 15% rabatu na produkty Little Luca
KneeGuardKids www.kneeguardkids.pl cena promocyjna 255 zł (automatycznie obniżone) + darmowa
dostawa + upominek
KOKO CARDBOARDS www.kokocardboards.com darmowa wysyłka + świąteczny drobiazg gratis
(tekturowa bombka)
Kukokids www.kukokids.pl 15% rabatu na kolekcję świąteczną
L’amie de Provence www.prowansalskieswiecedomasazu.pl 20% rabatu
La Millou www.lamillou.com 15% rabatu na wszystkie produkty pełnowartościowe (rabat nie łączy się
z innymi promocjami)
La miu www.lamiu.pl 15% rabatu na wszystkie produkty
Lalli www.lalli.pl 15% rabatu
Lamelu www.lamelu.pl 15% rabatu na cały asortyment
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Lamita Organic www.lamita-organic.com 15% rabatu na cały asortyment 
LAURENTINO www.laurentino.eu 10% rabatu
LazoHa www.lazoha.pl 20% rabatu
Leechee www.leechee.pl 25% rabatu 
Lepre www.lepre.pl 15% rabatu na cały asortyment
Ligold www.ligold.pl 12% rabatu na całe zamówienie
Lil Couture www.lilcouture.pl 30% rabatu na kolekcję AW20
Luxnote www.luxnote.pl 25% rabatu - nie obowiązuje na outlet i zestawy świąteczne
MaBiBi www.mabibi.pl 10% rabatu na każde zamówienie 
Mammamia mammamiasklep.pl 15% rabatu
Mayabel www.mayabel.pl 15% rabatu na wszystko
MIABABY www.miababy.com.pl darmowa dostawa pow. 109 zł na terenie Polski
MilleMi www.millemi.pl 20% rabatu na wszystkie produkty
MKTP Mój Kraj Taki Piękny www.mojkrajtakipiekny.com 15% rabatu i darmowa dostawa
moKee Polska pl.mokee.eu 15% rabatu w dniach 2-6 grudnia
Momtobe www.momtobe.pl 15% rabatu na regularną ofertę, rabat nie łączy się z innymi i nie dotyczy
Kompletów i kolekcji Outlet
MOREL HANDMADE www.morelhandmade.pl darmowa dostawa 
Mulinek www.mulinek.pl 15% rabatu na produkty z prezentownika (czapeczki i kocyki bawełniane)
nimbou www.nimbou.pl 15% rabatu 
Nitki kid's www.nitkikids.pl 15% rabatu na całą kolekcję
oj tam www.ojtamshop.pl 40% rabatu na wszystko
Ojtyty www.ojtyty.pl 15% rabatu na kolekcję świąteczną
PAVONADA www.pavonada.com 15% rabatu na wszystko (również na produkty już przecenione) i
darmowa wysyłka 
Perełka mamy www.perelkamamy.pl 10% rabatu na wszystko
Petit Retro www.petitretro.pl 15% rabatu
Pidida www.pidida.pl 20% rabatu
Pimabelle www.pimabelle.pl 20% rabatu na wszystkie ubrania oraz akcesoria (nie dotyczy outletu i
promocji)
PONKO www.ponko.pl 10% rabatu na cały asortyment
ROŚNIJ PIĘKNIE! www.rosnijpieknie.pl 15% rabatu
SHELLBAG www.shellbag.com 25% rabatu 
Shoeps www.shoeps.com.pl 15% rabatu na cały asortyment
simplesmall www.simplesmall.pl 15% rabatu na wszystkie artykuły
Sleepy Cat www.sleepycat.pl 10% i darmowa dostawa
Sparkle kids www.sparklekids.pl 15% rabatu na całą kolekcje
The Knitelier www.shop-the-knitelier.com/pl/ 10% rabatu na wszystkie produkty
Tibu Naturals www.tibunaturals.pl 20% na wszystkie produkty Tibu Kids
TUMMI HANDMADE www.tummihandmade.pl 15% rabatu na wszystkie kurtki dla dzieci
White Lake for KIDS www.whitelakeforkids.pl 10% rabatu
Wydawnictwo Dziwimisie www.dziwimisie.pl 10% rabatu i darmowa wysyłka paczkomatem
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