dla niej
Obrączka dla mamy / Matylda Jewerly
Złota obrączka, idealna dla każdej mamy, która chciała
by jak najdłużej zachować w pamięci szczegóły naro
dzin swojego dziecka. Na pierścionku grawerowane są:
imię dziecka, waga, wzrost i godzina w momencie na
rodzin. Wszystko zapisane na cieniutkiej obrączce, kla
sycznego kształtu, wykonanej ze złota próby 585.
Każde zamówienie jest indywidualnie realizowane. Za
trzymaj ten moment jak najdłużej, moment, kiedy
dałaś życie swojemu dziecku.

Bransoletka na szczęście / Matylda
Jewerly
Delikatna, minimalistyczna, zaakcentowa
na czerwienią, złota bransoletka. Może być
skromnym dodatkiem albo talizmanem na
szczęście. Jedno jest pewne, jej delikatność
zachwyci każdą z Was, a czerwoną,
jedwabną nitkę zauważy każdy na Twoim
nadgarstku. Wykonane za złota, próby 585,
z myślą o elegancji i minimalizmie. Kto
wie, może też stanie się Twoim amuletem

Braun FaceSpa Pro
Urządzenie do pielęgnacji: masuje, oczyszcza, złuszcza,
depiluje oraz pomaga w nałożeniu kremu lub serum. Po
siada nakładkę depilującą, która usuwa włoski czterokrotnie krótsze od tych, z którymi nie radzi sobie wosk.
Szczoteczka oczyszczająca za pomocą delikatnych, pul
sujących ruchów dogłębnie oczyszcza skórę ze skutecz
nością sześciokrotnie większą od mycia rękoma.

Młodyoh twórców, którzy chcą sprawdzić i udoskonalić
miejętności warto wesprzeć prezentem w postaci
specjalnego zestawu, idealnego na początek drogi arty
stycznej. W salonach Empiku dostępne są zestawy
Creadu w różnych kombinacjach: malarskie do malowa
nia akwarelami lub akrylami, do szkicowania i rysowania
oraz do rysowania i malowania.

F ABULOUS to pa eta o
kiej jakości cieni do powiek
z limitowanej edycji stwo
rzona we współpracy z wi
zażystą - Danielem Sobie
śniewskim. Zawiera 9 mod
nych odcieni o matowym i
metalicznym wykończeniu.
Cienie są kremowe, mocno
napigmentowane i znako
micie się rozcierają.
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Tkane kocyki z kapturkiem / Bolo
Oferowane przez sklep Bolo kocyki są wykonane z wysokiej jako
ści przędzy bawełnianej i bambusowej, dzięki czemu są w pełni
bezpieczne dla delikatnej i wrażliwej skóry niemowląt. Doskona
le nadają się zarówno do łóżeczka, jak i do wózka, zapewniając
maluszkowi ciepło i bezpieczeństwo już od pierwszych dni jego
życia. Miękkie i niezwykle miłe w dotyku kocyki z kapturkiem
idealnie sprawdzą się do okrywania jak i otulania dziecka chro
niąc również jego główkę.
Pościel z wypełnieniem / Bolo
Starannie uszyta i urzekająca niepowtarzalnym wzornictwem
pościel z wypełnieniem antyalergicznym sprzyja utuleniu i
ukojeniu przed snem. W ofercie sklepu Bolo znajdziecie zesta
wy składające się z puszystych kołderek oraz płaskich podu
szeczek, które dzięki uniwersalnym wymiarom mogą stanowić
idealne rozwiązanie w przypadku, gdy korzystasz z łóżeczka
lub kołyski.

Mata edukacyjna Carla / Lionela
Mata edukacyjna Carla może pełnić funkcję kojca, basenu z piłeczkami
i maty edukacyjnej. Zastosowanie intensywnych, kontrastujących ze
sobą kolorów stymuluje zmysł wzroku małego odkrywcy, a co za tym
idzie, rozwija jego wyobraźnię i umiejętność koncentracji. Podłączane
do pałąka zabawki wydają różne dźwięki (grzechot, szelest), co skupia
uwagę maluszka.

Niania elektroniczna Babyline 5.1 / Lionela
Bezprzewodowa niania została wyposażona w dwie niezależ
ne kamery, co umożliwia pełną kontrolę dziecka. Kamery
przesyłają obraz, dźwięk, informacje o temperaturze oraz po
wiadomienia alarmujące, a dzięki trybowi nocnemu są funk
cjonalne również przy minimalnym świetle. Odbiornik posia
da funkcję połączenia głosowego, co pozwala na zdalne uspo
kojenie dziecka.
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Domek dla dzieci, obrus Pałac Księżniczki/ Malinova Anielova

'

Obrus, dzięki któremu w kilka chwil zamienisz stół w prawd iwy
pałac dla Twojego dziecka. Idealne rozwiązanie do niewielk"ch
mieszkań oraz osób, które cenią sobie funkcjonalność i mi ni alizm.
Domek łatwo się przechowuje, a po złożeniu zajmuje niewiele miej
sca. Domki są szyte ręcznie na wymiar, z tkanin w 100% ba ełnia
nych pochodzących od polskich producentów.

Pokrowiec na krzesło jako kuchnia dla dzieci / Malinova Anielova
Pokrowiec stylizowany jest na kuchnię dla dziecka, posiada palniki z
filcu, pokrętła, a nawet... piekarnik. Dodatkowo możemy na oparciu
zawiesić niezbędne do gotowania akcesoria. W kieszonce bez proble
mu zmieszczą się zabawkowe potrawy, a po gotowaniu można wytrzeć
rąGzki w zawieszoną z boku ściereczkę.
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Zestaw naczyń WINTER ZOO / Skip Wish
Mroźna Królowa sprzyja zabawom na powietrzu, tak samo jak częstym
odwiedzinom u przyjaciół, gdzie można się ogrzać i coś przekąsić. Niedź
wiadek i Jelonek z limitowanej kolekcji WINTER ZOO, są pierwszoplano
wymi bohaterami zestawów naczyń, bidonów i plecaków. Zestaw składa
się z miseczki, talerza, kubeczka oraz łyżki i widelca. Do zestawu dołą
czona jest okazjonalna karteczka z miejscem na wpis imienia osoby,
której dedykowany jest ten wyjątkowy prezent.
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Zima Toli - Anna Włodarkiewicz / Wydawnictwo Zielona Sowa
Poznajcie kolejną, tym razem zimową część opowiadań z serii Tola i od
kryjcie uroki magicznej zimy! Jak wiadomo, Tola jest bardzo ciekawa
świata - interesuje ją dosłownie wszystko. Wraz z rodzicami obserwuje
zmieniające się pory roku. Dziewczynka nareszcie doczekała się zimy.
Cztery naturalne, rodzinne opowiadania uzupełnione pięknymi ilustra
cjami otulą Was swoim ciepłym klimatem i sprawią, że będziecie wracać
do tej serii.
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Ręcznie szyte lalki / Kate4Kids
Szmaciane, kolekcjonerskie lalki artystyczne Kate4Kids o
polskiej projektantki Katarzyny Skorupy wspieraj rozwó
dziecka. Lalka jest uszyta ręcznie z naturalnych, bezpie
nych dla dziecka materiałów- nasiąka zapachem omu,
dziecko może ją przebierać do woli, opiekować się ·
troszczyć, bo jest delikatna. Lalki można zamówić
lub stworzyć własną według swojego projektu. Mar
z Patrycją Filak, psycholożką, przygotowała kilka P.
które można znaleźć na blogu Kate4Kids na temat t
jaki sposób przy ok
bawy pomóc dziecku w p
go kreatywność.
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Koncept Kids: Zwierzaki / REBEL

)

Każdy dorosły, gdyby mógł wybrać świat dla
swojego dziecka, widziałby prostą, ukwieconą
drogę. Świat bez wojny, biedy i głodu. Bez po
tknięć i błędnych wyborów. Niestety ten, w
którym żyjemy, często bywa zupełnie inny. Roz
mowa z dzieckiem o smutku, trwodze i ludzkiej
niedoli jest moim zdaniem nieodłącznym ele
mentem wprowadzenia go w dorosłe życie.
Świadomość i próba zrozumienia trudnych
prawd dotyczących naszej egzystencji pozwala
na budowę w nim empatii, większego zachWYjtU
tym, co dobre, i- wydawać by się mogło
zwykłe.

Wskazując symbole na planszy, pomóż innym członkom rodziny odgadnąć jak najwięcej haseł ·
razem cieszcie się zwycięstwem! Koncept Kids: Zwierzaki to oparta na współpracy wer--s a g� Ifo ,
cept przeznaczona dla dzieci od 4 roku życia.
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Magiczne Drzewo. Czas Robotów / Znak Emotikon
Powieść z bestsellerowego cyklu Magiczne Drzewo. An
droid stworzył stalowe osy. Każdy, kogo użądlą,.wnienia
się w robota. Na całym świecie ludzie przeistaczają się w
maszyny. Tylko Idalia, Alik, Budyń i mała Julka �ciekają
przed inwazją os. Muszą odnaleźć magiczny pr.zedmilfł,
który zmieni roboty z powrotem w ludzi. W pciścig za
nimi rusza Android i groźny waran. Opowieści Magiczne.
go Drzewa są podstawą znanego na świecie cyklu filmo
wego, nagrodzonego Emmy - telewizyjnym Oscarem - za
wyobraźnię, mądrość i humor.

Wsiąść do Pociągu: Europa / REBEL
To druga część niezmiernie popularnej serii o wielkiej,
kolejowej przygodzie. Gracze zbierają karty przedsta
wiające wagony i używają ich by budować dworce, poko
nywać tunele, wsiadać na promy i zajmować trasy kole
jowe jak Europa długa i szeroka. To prosta i elegancka
gra, której można nauczyć się w 5 minut. Zapewni dobrą
zabawę całej rodzinie, spodoba s· ę także doświadczo
nym graczom.

Zestaw Harry Potter / LEGO
Zestawy LEGO inspirowane sagą Harry Potter i
Fantastyczne Zwierzęta angażują do zabawy całą
rodzinę. Uruchamiając wyobraźnię i kreatywność
można przy użyciu klocków odtwarzać pełne
akcji filmowe wątki lub tworzyć własne oraz
tchnąć życie w ulubionych bohaterów: od czaro- -1
dziejów - Harry'ego Pottera, Rona Weasleya, Her
miony Granger, czy Newta Scamandera, przez
Mugoli, aż po fantastyczne stworzenia.

