УС Е Т И К АЧ Е СТ В ОТО,
ВЛ Ю Б И СЕ В Ц Е Н АТА

4

от
Тениски
за цялото
семейство

лв.

Мекота от
ново качество
Офертата е валидна от 25.02.2021 до 3.03.2021 или до изчерпване на количествата.

УСЕТИ КАЧЕСТВОТО, ВЛЮБИ СЕ В ЦЕНАТА

офертата е валидна от 25.02.2021 до 3.03.2021

Комплект за бебе

Сертификатът GOTS гарантира,
че всеки етап от производството от суровия материал до
крайния продукт - се извършва
според високи социални и
природосъобразни критерии.

100% органичен памук, за момиче,
съдържа: боди, клин, лента за глава,
с принт, размери: 62–92 см

15

лв.

Символът GOTS означава найвисоко качество, безопасност за
кожата и грижа за околната среда.

Organic
Certified by CERES
0532

Избери комфортa в пълния смисъл на думата
за теб и твоето семейство. Колекцията ни
от органичен памук обещава наистина
необикновена мекота. Материята е истински
приятел, включително и на кожа, податлива на
алергии и раздразнения.

Органичният памук се подбира
ръчно, екологично и с внимание
към работните условия.
Полетата се поддържат
ексклузивно с натурални
продукти, щадящи растенията.
Всичко това гарантира
безопасността на памука.

Organic
Certified by CERES
0532

Дрехите от 100% памук или с
високо съдържание на памук
предлагат невероятна мекота
и комфорт.

Органичният памук e лек и
проветлив - в него кожата диша
по-добре и съответно
се раздразнява по-малко.
Дрехите от органичен памук
запазват качествата си
по-дълго време.

15

лв.

Комплект за бебе
100% органичен памук,
за момче, съдържа: боди,
клин и бандана, с принт,
размери: 62–92 см

Продуктите от брошурата могат да бъдат намерени в магазините ни, маркирани с този знак:

6

лв.

15

Клин

95% органичен памук
и 5% еластан, за бебе,
за момиче, с принт
Цар Лъв,
размери:
74–98 см

лв.

Суичър

100% органичен
памук, за бебе,
с ушички, с цип,
с принт Цар Лъв,
размери: 74–98 см

Organic

Organic

Certified by ECOCERT
EGL/214167

Certified by ICEA
GO0650

налична
също:

Organic
Certified by ETKO
4526

4

лв.

Тениска

100% органичен
памук, за бебе,
за момче или момиче,
с щампа, размери:
80–98 см

САМО
СЕГА

8

от

лв.

Козметика Only Bio за деца

налична
също:

Organic
Certified by CERES
0532

подходяща за новородени, веган, 99% естествен произход,
със сертификат ECO CERT, разновидности: деликатна
измиваща пяна за ръце и тяло, кап. 300 мл – 8 лв.,
деликатен шампоан и душ гел за тяло, кап. 300 мл – 8 лв.
или деликатен балсам за тяло, кап. 300 мл – 10 лв.

УСЕТИ КАЧЕСТВОТО, ВЛЮБИ СЕ В ЦЕНАТА

офертата е валидна от 25.02.2021 до 3.03.2021
Бомбър суичър
100% органичен памук

4

за момиче, с джобове, с цип,
с принт, размери: 104–134 см

15

лв.

Тениска
100%
органичен
памук

лв.

за момиче,
с щампа,
размери:
104–134 см

Суичър
100% органичен памук
за момче, с цип, с щампа
Мики Маус, размери:
104–134 см

17

лв.

Organic

налична
също:

Certified by USB
TEX3464

Долнище на анцуг
100% органичен памук

за момче, с джоб тип “Кенгуру”,
с връзка на талията и щампа,
размери: 98–134 см

8

лв.

10

лв.

Долнище
на анцуг
100%
органичен
памук

за момче, с джобове
и връзка на талията,
с щампа Мики Маус,
размери: 104–134 см

Винаги можете да разгледате най-новите ни колекции на PEPCO.BG
PEPCO.BG

6

лв.

Клин

95% органичен памук
и 5% еластан,
с принт Мини Маус,
размери: 104–134 см

Тениска 100%
органичен
памук

за момче, с щампа,
размери: 104–134 см

Блуза
100% органичен памук
за момиче, с принт,
размери: 134–164 см

4 15
лв.

лв.

6

лв.

Тениска
100%
органичен
памук

Organic
Certified by USB
TEX3464

налична
също:

за момче,
с щампа Мики Маус,
размери: 104–134 см

офертата е валидна от 25.02.2021 до 3.03.2021

УСЕТИ КАЧЕСТВОТО, ВЛЮБИ СЕ В ЦЕНАТА

Тениска
100%
органичен
памук

налична
също:

за момиче, с възел в
долния край и щампа,
размери: 134–164 см

налична
също:

6

лв.

5

лв.

Тениска
100%
органичен памук

15

за момиче, с принт,
размери: 134–164 см

лв.

Долнище
на анцуг

95% органичен памук и
5% еластан, за момиче,
с кант по крачолите
и връзка на талията,
размери: 134-164 см

Organic
Certified by GCL
4GO3206

8

лв.

5

Тениска
100%
органичен памук

за момче, с щампа Батман,
размери: 134–164 cm

лв.

Тениска
100%
органичен
памук

за момче, с щампа,
размери: 134–164 см
налична
също:

15

лв.

Долнище на анцуг
100% органичен памук
за момче, с джобове и връзка
на талията, с щампа, размери:
134–170 см

Organic
Certified by GCL
4GO3206

Вижте отзивите от нашата оферта, споделете вашето мнение
FACEBOOK.COM
/PEPCOBG

76% Organic
Certified by CU
1000980

3

50
лв.

Комплект чорапи,
3 чифта

77% Organic
Certified by CU
1057669

различни модели в комплекта,
номера: 23–38, разновидности:
за момиче, 77% органичен памук,
22% полиамид и 1% еластан
или за момче, 76% органичен памук,
22% полиамид и 2% еластан

5

лв.

Комплект слипове, 3 бр.
100% органичен памук, за момче,
с принт, различни модели в
комплекта, размери: 92–128 см

3

50

Organic
Certified by ECOCERT
224049/1070142/2

5

лв.

Потник

Organic
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

76% Organic
Certified by CU
1057669

лв.

Комплект чорапи,
3 чифта

76% органичен памук,
22% полиамид и 2% еластан,
дамски, различни цветове в
комплекта, номера: 35–42

95% органичен памук и 5% еластан,
за момиче, едноцветен, размери: 92–128 см

Organic
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

или бикини 100% памук
за момиче, едноцветни и с принт,
размери: 92–128 см

5

50
лв.

Organic
Certified by ECOCERT
224049/1070142/3

Organic
Certified by ECOCERT
224049/1070142/3

5

лв.

Комплект бикини или
изрязани бикини, 2 бр.

95% органичен памук и 5% еластан,
дамски, едноцветни с панделка
или с дантела, размери: S–XXL

Комплект бюстие, 2 бр.

95% органичен памук и 5% еластан,
за момиче, изчистени, размери: 134-164 см

или комплект бикини, 3 бр.
100% органичен памук
за момиче, изчистени и с щампа,
размери: 134-164 см

Organic
Certified by ECOCERT
224049/1070142/2

Organic
Certified by ECOCERT
224049/1070142/1

УСЕТИ КАЧЕСТВОТО, ВЛЮБИ СЕ В ЦЕНАТА

офертата е валидна от 25.02.2021 до 3.03.2021

10

Пижама 100% органичен памук
разновидности: за момиче или момче,
комплект тениска с щампа и
едноцветни шорти,
размери: 92–128 см

лв.

Пижама 100%
органичен памук

8

разновидности: за момиче
или момче, комплект тениска
с щампа и едноцветни шорти,
размери: 134–164 см

лв.

Organic
Certified by CERES
0738

Organic
Certified by USB
TEX2108

Organic
Organic

Certified by USB
TEX2108

15

лв.

Пижами от 100%
органичен памук за
цялото семейство

Пижама 100%
органичен памук
мъжка, комплект тениска
с щампа и едноцветни
шорти, размери: M–XXL

Organic

15

лв.

Пижама 100%
органичен памук

дамска, с щампа,
размери: S–XL

Certified by USB
TEX2108

Organic
Certified by CERES
0738

10

лв.

Нощница
100%
органичен
памук
с щампа,
размери: S–XXL

Organic
Certified by CERES
0738

Certified by USB
TEX2108

Продуктите от брошурата могат да бъдат намерени в магазините ни, маркирани с този знак:

6

8

Organic

лв.

лв.

Тениска 100%
органичен
памук
дамска, с широк
подгъв и бродерия
Мики Маус,
размери: S–XXL

Certified by LETIS
2579

Тениска

95% органичен памук
и 5% еластан, дамска,
с връзка в долния край,
с щампа,
размери: S–XXXL

налични също:

5

50
лв.

Топ

7

95% органичен памук
и 5% еластан, дамски,
класически, едноцветен,
размери: S–XXL

лв.

Клин

наличен
също:

95% органичен
памук и 5% еластан,
с широка и удобна
талия с ластик,
едноцветна,
размери: S–XXL

10

лв.

Тениска 100%
органичен памук

налична
също:

налична
също:

дамска, с широко
деколте и щампа със
златиста бродерия,
размери: S–XXL

15

лв.

Блуза 100%
органичен
памук

дамска, с широк
подгъв, едноцветна,
размери: S–XXL

Тениска

дамска, класическа,
разновидности: 95% памук и 5% еластан,
с широко деколте – 5,50 лв. или
95% органичен памук и 5% еластан,
с V-образно деколте – 6 лв., размери: S–XXXL

5
от

50
лв.

офертата е валидна от 25.02.2021 до 3.03.2021

УСЕТИ КАЧЕСТВОТО, ВЛЮБИ СЕ В ЦЕНАТА

8

6

лв.

лв.

Тениска 100%
органичен
памук

Тениска 100%
органичен памук

дамска, с V-образно
деколте и сребриста
щампа, размери: S–XXL

мъжка, с щампа,
размери: M–XXL

Organic
Certified by LETIS
2579

18

Organic
Certified by CERES
0638

налична
също:

лв.

Дънкова пола

с високо съдържание на памук,
с джобове, със завързващ се
колан и декоративен цип,
размери: S–XXL

Organic

8

10

лв.

налична
също:

Жилетка

мека плетка,
дълга,
с джобове,
размери: S–L

лв.

Certified by CERES
0638

Тениска 100%
органичен памук

налична
също:

мъжка, с принт,
размери: M–XXL

20

лв.

20

лв.

Дънкова рокля
100% памук

с джобове, с каишки
за навиване на
ръкавите и широк
подгъв, размери:
36–44

Дънки

високо
съдържание
на памук,
с еластан,
с джобове,
с моделиращи
шевове,
размери:
36–44

Пазарувайте спокойно!
В срок до 30 дни можете да върнете закупените продукти*

10

5

Букет
изкуствени
лв. лалета

налична
също:

лв.

30

6 бр., височина: 27 см

Ароматен
дифузер

с пръчици,
разновидности:
Бяла Лилия,
Иглика и Камелия,
кап. 150 мл, размери:
12,2 x 5 x 25 см

Одеяло

вълна, с ажурен край,
размери: 130 x 170 см

6

Пролетни аксесоари
за всеки интериор

лв.

налично
също:

5

лв.

8
от

лв.

Фенер

метален, със стъклени
панели и дръжка,
налични размери:
12 x 12 x 27 см – 8 лв.
или 17 x 17 x 40 см – 20 лв.

Ваза

стъклена, ø 15 см,
височина: 17 см

6

лв.

Рамка
с ваза

метална,
за снимка с
размер
10 x 15 см,
керамична
ваза

налични също:

Калъфка за
възглавница

18

с принт от едната
страна,
едноцветна от
другата страна,
размери:
40 x 40 см

лв.

Комплект спално
бельо 100% памук

5

с принт, размери:
чаршаф 140 x 200 cm,
калъфка 70 x 80 см

лв.

САМО
СЕГА

15

наличен
също:

6

лв.

лв.

Одеяло

Тишлайфер

размери: 150 x 200 см

размери: 35 x 180 см

налични
също:

5

от

Кош
лв.

с дръжки, с щампа, различни модели и размери:
30 x 19 x 17 см – 5 лв.,
33 x 23 x 20 см – 6 лв. или
40 x 28 x 22 см – 8 лв.

СЛЕДЕТЕ НАШЕТО
СЪДЪРЖАНИЕ И
ТУК:

ПЛАЩАНЕ
С КАРТА

FACEBOOK.COM
/PEPCOBG

налична
също:

Подложка
за маса

размери: 30 х 45 см

ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБСЛУЖВАНЕ

2

50
лв.

Политика за възстановяване
на сума при връщане на стока

Посочените цени и други условия са валидни само в периода, посочен на заглавната страница, а количествата са ограничени до
наличностите в магазините. Възможно е някои от артикулите да не са налични във всички разновидности и размери. Всички цени са
в български лева с включен ДДС. Стоките се продават в количества, обичайни за едно домакинство. Снимките са с илюстративна цел
и PEPCO не носи отговорност в случай на неточности или разминаване във външния вид на продуктите. PEPCO България не носи
отговорност за печатни или правописни грешки в брошурата. Моля, посетете магазините PEPCO, където ще намерите страхотни оферти
и пълна информация за нашите продукти! При въпроси, мнения и препоръки, моля да се свържете с наш служител на: info.bg@pepco.eu

