Świąteczne upominki, które ucieszą każde dziecko

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami i już teraz warto pomyśleć o
oryginalnym i jednocześnie właściwie dobranym prezencie dla twojego dziecka. Szukanie
prezentu dla dziecka może być męcząco ale nie musi takim być, jeśli przystąpimy do
poszukiwań odpowiedni wcześnie, i z wcześniej przygotowanym planem zakupowym.

W dobie rosnącej ofertą sklepów internetowych i jednocześnie dobie pandemii polecamy
rozpoczęcie zakupów świątecznych od przeglądaniu ofert w Internecie. W sieci działa wiele
sklepów i platform sprzedażowych z ofertą artykułów będących idealnym prezentem
świątecznym dla dziecka. Mogą to być zabawki, gadżety, akcesoria, gry a nawet kostiumy
służące do przebrania się za ulubionego bohatera bajek, książek lub filmów.
W tym roku nie musicie martwić się gdzie znaleźć oryginalny prezent dla dziecka, gdyż z
pomocą przychodzi sklep internetowy ALL4U pod adresem www.all4u.com.pl
Szczególnie polecamy

1. PRZEBRANIE DZIECIĘCE HARRY POTTER HOGWART GRYFFINDOR

Dokładnie odwzorowany kostium dziecięcy ze świata Magii i Czarodziejstwa Harry Potter
model GRYFFINDOR
Cechy produktu:
Płeć: unisex
Rozmiar: 4 rozmiary
Materiał: bawełna z domieszką poliestru
Postać: Harry Potter, Hermiona Granger, Ron Weasley
W skład zestawu Harry Potter Hogwart Gryffindor wchodzą:
Peleryna z herbem Gryffindor zapinana na guzik
Okulary plastikowe bez szkieł
Szalik w barwach Gryffindor (żółto-bordowy)
Krawat w barwach Gryffindor (żółto-bordowy)
Różdżka plastikowa

2. KUBEK MINECRAFT XL TERMOAKTYWNY ZMIENIA KOLORY

Kubek jest wykonany z dużą dbałością o detale
Cechy kubka Minecraft XL:
Producent: PALADONE
Produkt posiada licencję MOJANG AB
Kubek ceramiczny
Pojemność XL: ok. 550 ml
Odpowiedni dla dzieci od 3 lat

3. MINECRAFT BUDZIK ZEGAR LAMPKA 3D USB

Niepowtarzalny zegar / budzik i lampka w kształcie bloku trawy
Cechy zegara z budzikiem Minecraft 3D:
Wymiary: 11/11/11 cm
Zasilanie: USB (kabel w zestawie)
Wyświetlacz cyfrowy
Materiał: plastik BDP - rewolucyjny przyjazny środowisku materiał, który pozwala mikrobom
rozłożyć go w ciągu kilku lat
Zegar z budzikiem:
Wskazuje godzinę
Alarm - oficjalna melodia Minecraft Sunrise
Datownik
Stylowa lampka nocna

4. PLECAK SZKOLNY MINECRAFT BOBBLE MOBS NIEBIESKI

Pojemny i ergonomiczny plecak BOBBLE MOBS BLUE idealny dla każdego fana
MINECRAFT
Cechy produktu:
Posiada jedną główną kieszeń, jedną mniejszą oraz dwie boczne
Każda z kieszeni posiada dodatkowe przegródki:
na laptop, tablet, portfel i kieszeń z siateczki na butelkę z napojem / wodą
Dwie regulowane szelki

5. MASKOTKA WILK MINECRAFT WOLF PLUSZAK

WILK / WOLF jest najpopularniejszym pomocnikiem każdego gracza - zna go każdy fan
świata MINECRAFT.
Specyfikacja produktu:
Wypełnienie: PP bawełna
Materiał: plusz
Kolor: szary
Wysokość: 10 cm
Długość: 22 cm

6. MINECRAFT KUBEK 3D TNT DYNAMIT NIETŁUKĄCY

Klasyczny kwadratowy kubek Minecraft
Cechy kubka:
Kubek wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (bez trującego BPA!)
Pojemność: ok. 290ml
Można myć w zmywarce
Można podgrzewać w mikrofalówce
Odpowiedni dla dzieci od 3 lat
IDEALNY KUBEK DLA KAŻDEGO FANA MINECRAFT!

W sklepie ALL4U kupisz tylko licencjonowane produkty MINECRAFT opakowane w
oryginalne, ozdobne pudełka czyli doskonały pomysł na prezent.

Pełna , bogata oferta potencjalnych prezentów dla dzieci do zobaczenia na www.all4u.com.pl
Zapraszamy

