Коледен
магазин
усети качеството,
влюби се в цената

Съдове за хранене

от

5лв.

черни, от порцеланова каменина,
налични варианти:
чаша, кап. 400 мл – 5 лв.,
десертна чиния, ø 21 см – 6 лв.,
чиния, ø 27 см – 8 лв.
или бели със златист ръб,
налични варианти:
чаша, кап. 400 мл – 5 лв.,
десертна чиния, ø 19 см – 5,50 лв.,
чиния, ø 26 см – 8 лв.

Офертата е валидна от 24.11.2022 до 30.11.2022 или до изчерпване на количествата.

усети качеството,
влюби се в цената

6лв.

Купа

от порцеланова каменина,
14,7 см, кап. 870 мл

15лв.

8лв.

Салатиера

Чиния

от порцеланова каменина,
ø 19 см

от порцеланова каменина,
ø 27 см

5лв.
Чаша

от порцеланова
каменина,
кап. 400 мл

6лв.
Чиния

десертна, ø 21 см

15лв.

Поднос

от порцеланова каменина,
размери: 21х30 см

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 24.11.2022 ДО 30.11.2022

от

5лв.
50

17лв.

Чиния

със златист ръб,
налични варианти:
десертна, ø 19 см – 5,50 лв.
за основно ястие, ø 26 см - 8 лв.

5лв.
50

Купа

със златист ръб,
ø 14 см

10лв.

Салатиера
със златист ръб,
ø 21 см

5лв.

Чаша

със златист ръб,
кап. 400 мл

Чиния

със златист ръб,
размери: 30 х 21 см

усети качеството,
влюби се в цената

58лв.

Комплект прибори за
хранене Gerlach Valor

за 4 души, включва:
4 лъжици, 4 ножа, 4 вилици и
4 чаени лъжици, от неръждаема стомана

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 24.11.2022 ДО 30.11.2022

7лв.

Комплект ароматни свещи, 3 бр.
в стъкло, в подаръчна кутия, налични аромати:
карамел с шоколад или кафе с кленов сироп

10лв.

Подаръчен
ароматен комплект*

наличен
също:

включва: стъклен дифузер 200 мл, две свещи,
дървени пръчици, наличен в различни аромати
*Продуктът ще бъде наличен само в някои от нашите магазини.

7лв.
налична
също:

Калъфка за възглавница
с релефен десен от едната страна,
размери: 45 х 45 см

Одеяло тип шерпа

двулицево,
с релефен десен
от едната страна,
размери: 130 х 170 см

18лв.
SH025 162889 TESTEX

налично
също:

усети качеството,
влюби се в цената
Комплект играчки
за елха, 12 бр.
наличен
също:

различни дизайни
и цветове в комплекта,
ø 5,5 см

5лв.

2лв.
50

Декорация
за окачване

във формата на звезда
размери: 14 х 14 см

8лв.

Комплект играчки
за елха, 4 бр.
стъклени, със златист
или сребрист десен, ø 8 см
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налична
също:

10лв.

LED декорация

стъклен ангел,
прозрачен, височина 16 см,
батериите са включени в цената

LED играчка за елха

стъклена, прозрачна,
за окачване, ø 9,5 см, височина 11 см,
батериите са включени в цената

6лв.

3лв.
50

Декоративна елха
блестяща с дървена основа
височина 24 см

Декоративен елен

наличен в 2 модела, прозрачен,
размери: 16 x 4 x 20 см
или 10 x 4 x 18 см

6лв.

наличен
също:

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

4лв.

10лв.

във формата на глава на елен,
налични варианти:
златиста, сребриста или перлена,
височина 15 см

с пайети,
размери: 35 х 180 см

Керамична декорация

Тишлайфер

25лв.
Кимоно
от сатен
Sugarfree

с колан, размери:
S/M, L/XL

Комплект за сън Sugarfree

включва: маска за сън с принт,
2 ластика за коса с принт
и едноцветна калъфка за възглавница

18лв.
19лв.
Нощница
Sugarfree

Пижама Sugarfree

от сатен, с принт,
включва: горнище с копчета
и джоб и къси панталони
с връзки на талията,
размери: S-XL

25лв.

от сатен,
с презрамки,
с принт,
размери: S-XXL

Сутиен или бикини

сутиен от сатен, изрязан,
подходящ за дълбоки деколтета,
с регулируеми презрамки,
размери: 70B, 75A–75D,
80B–80D, 85C, 90C – 17 лв.
или бикини от сатен,
с висока талия,
размери: S–XXL – 10 лв.

от

10лв.

Пижама Sugarfree

от сатен, с принт,
включва: горнище с копчета
и джоб и къси панталони
с връзки на талията,
размери: S-XL

25лв.

19лв.

Нощница Sugarfree
от сатен, с презрамки,
с принт, размери: S-XXL

усети качеството,
влюби се в цената

25лв.

Рокля Sugarfree

за момичета, от тюл, с подплата,
с набор и плисета на талията,
размери: 134-170 см

20лв.

Рокля Sugarfree

за момичета, от тюл, с подплата,
с набор и плисета на талията,
размери: 104-134 см

20лв.

Рокля Sugarfree

от велур, дамска, с V-образно деколте,
с набор и плисета на талията,
с релефен десен, размери: 36-44

30лв.

Чанта Sugarfree

с две дръжки с метални елементи
в основата, с цип, с джобове
и лого на Sugarfree
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8лв.

Блуза 100% памук

за момчета,
с коледен принт,
размери: 104-134 см

Тениска
100% памук

5лв.
50

за момчета, с лиценз
от The Simpsons,
с коледен мотив,
размери: 134-170 см

Суитшърт
с качулка

от велур,
за момичета, с цип
и джобове,
едноцветен,
размери: 134-170 см

17лв.

Блуза
100% памук

за момичета,
с волани в долната част
и коледен принт,
размери: 104-134 см

5лв.

от велур, за момичета,
с широки крачоли
и връзки на талията,
едноцветно, размери:
134-170 см

за момчета, налични варианти:
суитшърт с коледен принт
или спортно долнище
с връзки на талията
и надписи на джобовете,
размери: 104-134 см

8лв.

15лв.
Спортно
долнище

Суитшърт или
спортно долнище
100% памук

налична
също:

7лв.
Клин

за момичета,
кариран,
размери:
104-134 см

усети качеството,
влюби се в цената

15лв.

Рокля

100% вискоза
с V-образно деколте
и 2 набора, с копчета,
карирана,
размери: 36-44

Блуза

със свободна кройка,
от материя
с огледален ефект,
размери: S-XXL

20лв.
15лв.
Блуза

с висока яка,
с еластични маншети,
с металическа нишка,
размери: S-XXL

18лв.

Пола средна
дължина

100% вискоза
разкроена, с ластик
на талията и джобове,
карирана, размери: S-XXL

Клин

от велур, с лек блясък,
едноцветен, размери: S-XXL

15лв.
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Сутиен

Сутиен

от сатен, с банели, с регулируеми презрамки,
едноцветен, размери: 75A–75D, 80B–80D, 85C–85D

10лв.

с банели, с регулируеми презрамки,
с бродерия на цветя, размери:
75A–75D, 80B–80D, 85C–85D

10лв.
5лв.
50

Бикини

с бродерия на цветя,
размери: S-XXL

Бикини

от сатен,
едноцветни,
размери: S-XXL

Боди

5лв.
50

от дантела,
с подплатени чашки,
размери: S-XL

18лв.
налично
също:

18лв.

Боди

от сатен, с дантела и
набор на талията,
размери: S-XL

усети качеството,
влюби се в цената
Пижама 100% памук

Пижама
100% памук

мъжка, включва: горнище с коледен принт
и карирано долнище от фланелен памук,
размери: M-XXL

за момчета, включва:
горнище с коледен принт
и карирано долнище
от фланелен памук,
размери: 92-128 см

20лв.

17лв.

15лв.

Пижама 100% памук

за момчета, включва: горнище
с коледен принт и карирано долнище
от фланелен памук, размери: 134-164 см

Пижама 100% памук

Пижама 100% памук

за момичета, включва: горнище с коледен принт
и карирано долнище от фланелен памук,
налични размери: 92-128 см - 15 лв.
или 134-164 см - 17 лв.

от

15лв.

дамска, от фланелен памук, карирана,
включва: горнище с яка и джоб,
с копчета и долнище с връзки на талията,
размери: S-XL

25лв.
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Халат

дамски, с джобове, колан
и коледен принт,
размери: S/M, L/XL

20лв.

от

10лв.

Пижама 100% памук

за момичета, с коледен принт,
налични размери: 92–128 см – 10 лв.
или 134–176 см – 15 лв.

Пижама 100% памук

дамска, горнище с връзки в
долната част и коледен принт,
размери: S-XXL

19лв.

Пижама
100% памук

мъжка, с коледен принт,
размери: M-XXL

Пижама 100% памук
за момчета,
с коледен принт,
размери: 134-164 см

15лв.

19лв.

Пижама
100% памук

за момчета,
с коледен принт,
размери: 92-128 см

10лв.

Комплект елха с украса от пластилин
включва: пластилин в 4 цвята,
пластмасова елха за сглобяване,
шаблони за направа на украса за елха, 4 форми

15лв.

Плюшена играчка
с лиценз от Peppa Pig
налични варианти: Peppa Pig
или George, в коледна премяна,
височина 50 см

20лв.

17лв.

Плюшена играчка елен
със сребристи звезди,
дължина приблизително 40 см

20лв.
Дървен влак
19 части

с коледни мотиви,
включва:
влак, релси за сглобяване,
елементи за поставяне,
за деца над 2 години

25лв.

Адвент календар
с кукла
със скрити аксесоари
в 24 прозореца

Те са плюшени и много дружелюбни. Тяхната мисия е да разпространяват
доброта.
Даряваме 100% от приходите от тяхната продажба на децата, които се намират под
крилото на нашите социални партньори – SOS Детски селища България.

Нашите плюшени мечета помагат на децата,
благодарение на теб!

ОТНОВО ТУК, ЗА ДА ПОМАГАТ
НА ДЕЦАТА!

