
8 zł

 od
koszulki 
dla całej 
rodziny

BAWEŁNA 
ORGANICZNA

HIT!

Oferta ważna od 25.02.2021 do 3.03.2021 lub do wyczerpania zapasów.

P O C Z U J  J A K O Ś Ć,  
P O K O C H A J  C E N Ę

Nowa jakość 
miękkości



BAWEŁNA
ORGANICZNA

30  zł

Komplet niemowlęcy 
100% bawełny organicznej

dziewczęcy, w zestawie: 
body, legginsy i opaska na głowę, 

z nadrukiem, rozmiary: 62-92 cm

Certyfi kat GOTS oznacza, 
że każdy etap produkcji 
odzieży – od surowca po gotowy 
produkt – jest realizowany według 
kontrolowanych kryteriów 
społecznych i środowiskowych.

Ubrania z symbolem GOTS 
to gwarancja najwyższej jakości, 
bezpieczeństwo dla skóry 
oraz troska o środowisko.

Dla siebie i swojej rodziny wybierz prawdziwy 
komfort! Wyjątkową miękkość zapewni Wam
kolekcja wykonana z bawełny organicznej. 
Ten materiał to prawdziwy przyjaciel skóry, 
nawet alergicznej i skłonnej do podrażnień.

Bawełnę organiczną pozyskuje 
się ręcznie, ekologicznie i z troską 
o warunki socjalne pracowników.
Na plantacjach stosuje 
się naturalne środki 
ochrony roślin. Dzięki temu 
bawełniany materiał jest
tak bezpieczny.

Odzież uszyta w 100% 
z bawełny organicznej 
lub z wysoką jej zawartością
jest niezwykle miękka, 
wygodna i dobrze 
dopasowuje się do ciała.

Ubrania z bawełny organicznej 
są lekkie i przewiewne – pozwalają 
skórze oddychać, dzięki czemu 
chronią ją przed podrażnieniami.
Co równie ważne, ich jakość 
pozostaje niezmienna przez 
długi czas.

30  zł

Komplet niemowlęcy 
100% bawełny organicznej
chłopięcy, w zestawie: 
body, legginsy i chustka, 
z nadrukiem, rozmiary: 62-92 cm

Certifi ed by CERES
0532

‘organic’

Certifi ed by CERES
0532

‘organic’

oferta od 25.02.2021 do 3.03.2021POCZUJ JAKOŚĆ, POKOCHAJ CENĘ



TYLKO
TERAZ
TYLKO
TERAZ

20 zł

 od

Kosmetyki Only Bio dla dzieci
od 1. dnia życia, produkty wegańskie, 
99% składników pochodzenia 
naturalnego, z certyfi katem ECO CERT, do wyboru: 
delikatna pianka do mycia ciała i rąk, poj. 300 ml – 20 zł, 
delikatny szampon i żel do mycia ciała, poj. 300 ml – 20 zł 
lub delikatny balsam do ciała, poj. 300 ml – 25 zł

30 zł

Bluza z kapturem 
100% bawełny 

organicznej
niemowlęca, z uszkami, 

zapinana na suwak, 
z nadrukiem motywów 

Król Lew, 
rozmiary: 74-98 cm, 

do wyboru: dziewczęca 
lub chłopięca

20 zł

Spodnie dresowe
100% bawełny

organicznej
niemowlęce, z wiązaniem

w pasie, z nadrukiem
motywów Król Lew,
rozmiary: 74-98 cm

dostępny również:

Legginsy
95% bawełny organicznej 
i 5% elastanu, niemowlęce, 
dziewczęce, z nadrukiem 
motywów Król Lew, 
rozmiary: 74-98 cm 

15 zł

dostępny
również:

8  zł

Koszulka 
100% bawełny 
organicznej 
niemowlęca, 
do wyboru: 
dziewczęca 
lub chłopięca, 
z nadrukiem, 
rozmiary: 80-98 cm 

Certifi ed by ICEA 
GO0650

‘organic’

Certifi ed by ECOCERT 
EGL/214167

‘organic’

Certifi ed by ECOCERT 
EGL/214167

‘organic’

Certifi ed by ETKO 
4526

‘organic’

Certifi ed by CERES
0532

‘organic’

HIT!Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem



35 zł

Bluza z kapturem 
100% bawełny 
organicznej
chłopięca, 
zapinana na suwak, 
z nadrukiem Myszki Miki, 
rozmiary: 104-134 cm

25 zł

Spodnie 
dresowe 

100% bawełny 
organicznej

chłopięce, 
z kieszeniami i wiązaniem 

w pasie, z nadrukiem 
Myszki Miki,

 rozmiary: 104-134 cm

8 zł

Koszulka 
100% 
bawełny 
organicznej
dziewczęca, 
z nadrukiem, 
rozmiary: 
104-134 cm

30 zł

Bluza bomberka 
100% bawełny organicznej

dziewczęca, z kieszeniami, 
zapinana na suwak, z nadrukiem, 

rozmiary: 104-134 cm

20 zł

Spodnie dresowe 
100% bawełny organicznej

chłopięce, z kieszenią kangurką, 
wiązaniem w pasie i nadrukiem 

na nogawce, rozmiary: 98-134 cm

Certifi ed by USB 
TEX3464

‘organic’
dostępny

również:

POCZUJ JAKOŚĆ, POKOCHAJ CENĘ oferta od 25.02.2021 do 3.03.2021



15 zł

30 zł

Bluza 100% bawełny 
organicznej 
dziewczęca, z nadrukiem, 
rozmiary: 134-164 cm

15 zł

Koszulka 
100% bawełny 

organicznej
chłopięca, 

z nadrukiem Myszki Miki, 
rozmiary: 104-134 cm

Koszulka 
100% bawełny 

organicznej
dziewczęca, 
z nadrukiem 

Myszki Minnie,
Kaczora Donalda 

i ich przyjaciół, 
rozmiary: 104-134 cm

15 zł

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

8 zł

Koszulka 
100% bawełny 

organicznej 
chłopięca, 

z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm

Certifi ed by USB 
TEX3464

‘organic’

dostępny 
również:

Bądź na bieżąco: aktualna gazetka, inspiracje i mapa sklepów 
dostępne w aplikacji mobilnej



dostępny 
również:

15 zł

Koszulka 
100% bawełny 

organicznej
dziewczęca, z wiązaniem 

na dole, z nadrukiem, 
rozmiary: 134-164 cm

30 zł

Spodnie dresowe
95% bawełny

organicznej 
i 5% elastanu,

 dziewczęce, z wstawkami 
wzdłuż nogawek 

i z wiązaniem w pasie, 
rozmiary: 134-164 cm

10 zł

Koszulka 
100% bawełny
organicznej
dziewczęca, z nadrukiem, 
rozmiary: 134-164 cm

10 zł

Koszulka 
100% bawełny 

organicznej 
chłopięca, z nadrukiem,

 rozmiary: 134-164

20 zł

Koszulka 
100% bawełny 
organicznej
chłopięca, 
z nadrukiem Batman, 
rozmiary: 134-164 cm

30 zł

Spodnie dresowe 
100% bawełny 
organicznej
chłopięce, z kieszeniami 
i wiązaniem w pasie, 
z nadrukiem na nogawce, 
rozmiary: 134-170 cm

Certifi ed by GCL 
4GO3206

‘organic’

Certifi ed by GCL 
4GO3206

‘organic’

dostępny
również:

dostępny 
również:

POCZUJ JAKOŚĆ, POKOCHAJ CENĘ oferta od 25.02.2021 do 3.03.2021



10 zł

10 zł

Podkoszulek
95% bawełny organicznej i 5% elastanu, 
dziewczęcy, gładki, rozmiary: 92-128 cm

lub 3-pak majtek 100% bawełny
dziewczęce, gładkie i z nadrukiem, 

rozmiary: 92-128 cm

7 zł

3-pak stopek
76% bawełny organicznej, 
22% poliamidu 
i 2% elastanu, damskie, 
różne kolory w zestawie, 
rozmiary: 35-42

12 zł

2-pak fi g lub 2-pak szortów
95% bawełny organicznej i 5% elastanu, 
damskie, szorty gładkie, z kokardką lub 
fi gi z koronką, rozmiary: S-XXL

2-pak topów
95% bawełny organicznej i 5% elastanu, 
dziewczęce, gładkie, rozmiary: 134-164 cm

lub 3-pak majtek 
100% bawełny organicznej
dziewczęce, gładkie i z nadrukiem, 
rozmiary: 134-164 cm

7 zł

3-pak stopek
różne wzory w zestawie, 

rozmiary: 23-38,
do wyboru: dziewczęce, 

77% bawełny organicznej,
 22% poliamidu i 1% elastanu

lub chłopięce, 76% bawełny organicznej, 
22% poliamidu i 2% elastanu

10 zł

3-pak majtek 
100% bawełny organicznej
chłopięce, z nadrukiem, różne wzory 
w zestawie, rozmiary: 92-128 cm

76% bawełny organicznej, 

różne kolory w zestawie, 

chłopięce, z nadrukiem, różne wzory 
w zestawie, rozmiary: 92-128 cm

‘made with 76%
organic materials’

Certifi ed by CU 
1000980

‘made with 77%
organic materials’

Certifi ed by CU 
1057669

‘made with 76%
organic materials’

Certifi ed by CU 
1057669

Certifi ed by ECOCERT 
224049/1070142/1

‘organic’

Certifi ed by ECOCERT 
224049/1070142/2

‘organic’

Certifi ed by ECOCERT 
224049/1070142/1

‘organic’

Certifi ed by ECOCERT 
224049/1070142/2

‘organic’

Certifi ed by ECOCERT 
224049/1070142/3

‘organic’

Certifi ed by ECOCERT 
224049/1070142/3

‘organic’

Certifi ed by ECOCERT 
224049/1070142/1

‘organic’

Sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na
@PEPCOPLFACEBOOK.COM

/PEPCOPL



20 zł

Piżama 100% bawełny 
organicznej
do wyboru: dziewczęca lub chłopięca, 
w zestawie koszulka z nadrukiem 
i gładkie szorty,
rozmiary: 92-128 cm

30 zł

Piżama 
100% bawełny 

organicznej
damska, z nadrukiem, 

rozmiary: S-XL

25 zł

Piżama 100% bawełny 
organicznej
do wyboru: dziewczęca 
lub chłopięca, w zestawie 
koszulka z nadrukiem 
i gładkie szorty, 
rozmiary: 134-164 cm

30 zł

Piżama 
100% bawełny 
organicznej
męska, w zestawie koszulka 
z nadrukiem i gładkie szorty, 
rozmiary: M-XXL

25 zł

Koszula nocna 
100% bawełny 
organicznej
z nadrukiem, 
rozmiary: S-XXL

Certifi ed by CERES
0738

‘organic’

Certifi ed by USB 
TEX2108

‘organic’

Certifi ed by USB 
TEX2108

‘organic’

Certifi ed by USB 
TEX2108

‘organic’

Certifi ed by CERES 
0738

‘organic’

Certifi ed by CERES
0738

‘organic’

Certifi ed by USB 
TEX2108

‘organic’

oferta od 25.02.2021 do 3.03.2021POCZUJ JAKOŚĆ, POKOCHAJ CENĘ

HIT!
Piżamy ze 100% 
bawełny organicznej 
dla całej rodziny!



30 zł

Bluza
100% bawełny 
organicznej
damska, 
z zaokrąglonym 
dołem, 
gładka, 
rozmiary: S-XXL

15 zł

T-shirt
95% bawełny 
organicznej 
i 5% elastanu, 
damski, z wiązaniem 
na dole,  
z nadrukiem, 
rozmiary: S-XXXL

25 zł

T-shirt 100% bawełny 
organicznej 
damski, z owalnym dekoltem 
i aplikacją ze złotym haftem, 
rozmiary: S-XXL

dostępny
również:

T-shirt
damski, klasyczny, 

do wyboru: 95% bawełny i 5% elastanu, 
z owalnym dekoltem – 12 zł

lub 95% bawełny organicznej i 5% elastanu, 
z dekoltem V – 15 zł,  

 rozmiary: S-XXXL

12 zł

 od

17 zł

Legginsy 
95% bawełny
organicznej
i 5% elastanu, 
z wygodną, szeroką 
gumą w pasie, 
gładkie, rozmiary: S-XXL

    

dostępne również:

12 zł

Top 
95% bawełny organicznej 

i 5% elastanu, damski, klasyczny, 
gładki, rozmiary: S-XXL

20 zł

T-shirt 
100% bawełny 
organicznej 
damski, 
z owalnym dekoltem 
i haftem Myszki Miki, 
rozmiary: S-XXL

Certifi ed by LETIS 
2579

‘organic’

HIT!

dostępny 
również:

dostępny 
również:

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem



50 zł

Dżinsy
z bardzo wysoką 

zawartością bawełny,
 i z elastanem, 

z kieszeniami
 i modelującymi 

przeszyciami 
wzdłuż nogawek, 

rozmiary: 36-44

40 zł

Spódnica dżinsowa
z wysoką zawartością 

bawełny, z kieszeniami, 
wiązanym paskiem 

i efektownym zapięciem na suwak, 
rozmiary: S-XXL

50 zł

Sukienka 
dżinsowa 

100% bawełny
z kieszeniami, 
z paseczkami 

do wywinięcia 
rękawów 

i zaokrąglonym dołem, 
rozmiary: 36-44

15 zł

T-shirt 
100% bawełny 

organicznej
męski, z nadrukiem, 

rozmiary: M-XXL

20 zł

T-shirt 
100% bawełny
organicznej 
damski, z dekoltem V 
i srebrnym nadrukiem 
na ramieniu, 
rozmiary: S-XXL

25 zł

Kardigan
z miękkiej 
dzianiny, długi, 
z kieszeniami, 
rozmiary: S-L

20 zł

T-shirt 
100% bawełny 

organicznej
męski, z nadrukiem, 

rozmiary: M-XXL

Certifi ed by LETIS 
2579

‘organic’

Certifi ed by CERES
0638

‘organic’

Certifi ed by CERES
0638

‘organic’

dostępny 
również:

dostępny 
również:

dostępny 
również:

POCZUJ JAKOŚĆ, POKOCHAJ CENĘ oferta od 25.02.2021 do 3.03.2021



15 zł

Koc 
z polaru, z ażurowym brzegiem, 

wymiary: 130 x 170 cm

Latarnia
metalowa, 
z szybkami i uchwytem, 
wymiary do wyboru:
12 x 12 x 27 cm – 20 zł 
lub 17 x 17 x 40 cm – 50 zł

20 zł

 od

25 zł

Dyfuzor 
zapachowy

z patyczkami, 
zapachy do wyboru: 

White Lily 
lub Primrose Petal 

& Camellia, 
poj. 150 ml,

wymiary: 
12,2 x 5 x 25 cm

15 zł

Ramka 
z wazonem
metalowa, 
na zdjęcie 
o wymiarach 
10 x 15 cm, 
wazon 
ceramiczny

10 zł

Wazon
szklany, ø 15 cm, 

wys. 17 cm

10 zł

Bukiet sztucznych 
tulipanów
6 szt., wys. 27 cm

    

dostępne 
również:

    

dostępne
również:

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

HIT!Wiosenne dodatki 
do każdego wnętrza!



TYLKO
TERAZ

40 zł

Komplet pościeli 
100% bawełny
z nadrukiem, wymiary: 
kołdra 140 x 200 cm, 
poduszka 70 x 80 cm

TYLKO

30 zł

Koc
wymiary: 150 x 200 cm

15 zł

Bieżnik
wymiary: 35 x 180 cm

5 zł

Mata na stół 
wymiary: 30 x 45 cm10 zł

 od
Koszyk 
z uchwytami, z nadrukiem, różne wzory 
i wymiary do wyboru: 30 x 19 x 17 cm – 10 zł, 
33 x 23 x 20 cm – 15 zł lub 40 x 28 x 22 cm – 20 zł

10 zł

Poszewka 
z nadrukiem 

z jednej strony, 
z drugiej gładka,

wymiary: 40 x 40 cm

dostępny 
również:

    
dostępne
również:

dostępny 
również:

dostępne również:

@PEPCOPL

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
TEL.: +48 61 62 88 999   E-MAIL: KLIENT@PEPCO.EU

BĄDŹ NA BIEŻĄCO POZNAJ NOWE PRODUKTY KUPUJ BEZ OBAW

FACEBOOK.COM
/PEPCOPL

PEPCO.PL DOŁADOWANIA KART
TELEFONICZNYCH

KRAJOWYCH
I ZAGRANICZNYCH

ELEKTRONICZNE
KARTY

PODARUNKOWE

APLIKACJA
MOBILNA

PEPCO

MASZ 30-DNIOWE
PRAWO DO ZWROTU

* REGULAMIN 
ZWROTÓW 
DOSTĘPNY 

NA WWW.PEPCO.PL

30
WIĘCEJ ZA MNIEJ
...CODZIENNIE


