
 
 
Mini kamera 
Materiál: ABS. 

Barva: černá. 

Rozměry: 2,7 x 2,7 x 2,6 cm. 

Obsahuje čelenku kolem hlavy, klips, nabíječku. Funguje s paměťovou 
kartou micro SD až do 32 GB (není součástí balení). 2,0 Mpx 

Stálá cena: 799,00 Kč 

499,90 Kč 
8311-3 

 

Kabelka Sadie 
Malá roztomilá kabelka přes rameno s přezkami na přední straně. Se 
zapínáním na zip, 2 vnitřními kapsami (1 na zip) a přihrádkou na mobil. 

Materiál: PVC. 

Rozměry: 16 x 20,5 x 7 cm. 

Nastavitelná délka popruhu: min. 65.3 cm, max. 126 cm. 

Stálá cena: 599,00 Kč 

249,90 Kč 
8310-5 

 

Černý overal s třpytivým lemem 
Ideální domácí oblečení! Stylový overal se šňůrkou v pase pro zdůraznění 
vašich křivek. 

Materiál: 60% bavlna, 40% polyester. 

Barva: černá.Stálá cena: 899,00 Kč 

 

Stálá cena: 899,00 Kč 

549,90 Kč 
8330-3 (S), 8327-9 (M), 8328-7 (L), 8329-5 (XL) 

 



Sada 2 kosmetických taštiček 
Sada 2 krásných kosmetických taštiček pro všechny vaše nezbytnosti. Se 
zapínáním na zip. 

Větší průhledná taštička: Materiál: PVC. Rozměry: 24 x 10 x 20 cm.  

Menší taštička: Materiál: PU. Rozměry: 21 x 5 x 15 cm.  

Stálá cena: 499,00 Kč 

149,90 Kč 
8300-6 

 

Příčesek ve tvaru culíku 
Příčesek s extra sekcí vlasů, díky které můžete vytvořit nádherné účesy. Na 
výběr ve 3 univerzálních barvách. 

1. Připevněte příčesek k vlasům  

2. Vytvořte culík  

3. Obtočte pruh vlasů kolem culíku 

Stálá cena: 499,00 Kč 

189,90 Kč 
8305-5 (blond), 8306-3 (sv. hnědá), 8307-1 (tm. hnědá) 

 

Kabelka Camel 
Prostorná kabelka s trendy děrovaným designem. 

Ucha s kovovými úchyty. Zapínání na zip. 1 vnější kapsa na zip, 2 vnitřní 
kapsy (1 na zip), kapsička na mobilní telefon. 

Materiál: PVC. 

Rozměry: 45,5 x 12 x 31 cm. Výška ucha: 23,5 cm. 

Stálá cena: 699,00 Kč 

399,90 Kč 
8308-9 

 

Overal Monkey 
S kapucí ve tvaru opice pro holky i pro kluky ve věku od 3 do 10 let. S 
roztomilým odnímatelným ocáskem. 

Z jemné látky příjemné na dotek. Zapínání na zip. 

 

 

Stálá cena: 599,00 Kč 

349,90 Kč 
8340-2 (3-4 roky), 8341-0 (5-6 let), 8339-4 (9-10 let) 

 



Dárková sada náhrdelníku Ivey-Beau 
Postříbřený náhrdelník s 5 výměnitelnými barevnými přívěsky - který si 
vyberete pro dnešní den? 

Délka: 42-51 cm. 

Průměr velkého přívěsku: 1,6 cm. 

Průměr 5 měnších přívěsků: 0,9 cm. 

Stálá cena: 259,00 Kč 

129,90 Kč 
8337-8 

 

Malá kabelka Cora 
Okouzlující kabelka přes rameno se 2 vyměnitelnými klopami a řetízkovým 
popruhem. Se zapínáním na magnetický druk. 

Materiál: PVC. Rozměry: 20,3 x 22,5 cm.  

Barva: šedá s řetízkovým popruhem ve zlaté barvě.  

2 odnímatelné klopy: s hadím potiskem nebo krémová.   

Stálá cena: 999,00 Kč 

299,90 Kč 
8304-8 

 

Hodinky Nydia 
Dámské hodinky, které dokonale doplní váš letní outfit. Červený řemínek s 
efektem kůže saffiano a ciferník s červeno bílými proužky. 
Vnější průměr ciferníku: 3,5 cm. 
Vnitřní průměr ciferníku: 3,1 cm. 
Stálá cena: 899,00 Kč 

349,90 Kč 
8342-8 

 

Kabelka Ship - červená 
Malá stylová kabelka přes rameno na všechny vaše nezbytnosti. S vnější 
kapsou na zip v přední části.  

Materiál: PVC. Rozměry: 24 x 15 cm. 

Zapínání na zip. Vnitřní a vnější kapsa na zip. Přihrádka na mobil. 

 

Stálá cena: 699,00 Kč 

249,90 Kč 
8309-7 

 



Kabelka Brianna 
Praktická kabelka z lehkého a voděodolného materiálu. S trendy 
prošíváním na obou stranách. Se zapínáním na zip, vnější a vnitřní kapsou 
na zip a přihrádkou na mobil. 

Materiál: PVC. Barva: černá s prošívaným efektem. 

Rozměry: 48 x 17,5 x 35 cm. 

Stálá cena: 999,00 Kč 

399,90 Kč 
8302-2 

 

Víkendová taška Brianna 
Praktická velká taška s módním prošíváním v přední části. Z voděodolného 
materiálu, který se snadno čistí. Se zapínáním na zip, nastavitelným 
popruhem pro vaše pohodlí, vnitřní kapsou na zip a přihrádkou na mobil. 

Materiál: PVC. 

Barva: černá s prošívaným efektem. 

Rozměry: 68 x 17 x 34,5 cm.Stálá cena: 999,00 Kč 

399,90 Kč 
8303-0 

 

Kotníkové kozačky Sharlotta 
Stylové a pohodlné kozačky s nízkým podpatkem, postranním zipem a 
elastickou částí. S módním efektem krokodýlí kůže! 

Měkká a tvarovaná vložka poskytuje chodidlům maximální pohodlí po celý 
den. 

Materiál: PU. Barva: černá s reliéfem krokodýlí kůže.  

Stálá cena: 1 999,00 Kč 

749,90 Kč 
8318-8 (36), 8319-6 (37), 8320-4 (38), 8321-2 (39), 8322-0 (40), 8323-8 (41) 

 

Náramek Kerry 
Proplétaný náramek s bílými, šedými a černými korálky pro jakoukoliv 
příležitost. Skvěle se hodí k náhrdelníku ze stejné kolekce! 

Délka náramku: 20,5-23 cm. 

 

 

Stálá cena: 499,00 Kč 

129,90 Kč 
8331-1 

 



Náušnice Shirin 
Nejmódnější typ náušnic nyní ve vánoční edici. V dárkové krabičce ve tvaru 
hvězdy! 

Průměr malé kuličky: 0,8 cm. 

Průměr velké kuličky: 1,5 cm. 

 

Stálá cena: 299,00 Kč 

99,90 Kč 
8336-0 

 

Náramek Yelena - modrý 
Ovinovací náramek s přívěsky ve zlatém tónu v modré barvě. 

Materiál: PU. 

Délka: 56 cm. 

 

Stálá cena: 469,00 Kč 

129,90 Kč 
8335-2 

 

Oboustranná kabelka 
Na jedné straně je tmavě modrá s bílými pruhy a na druhé straně má 
barevné puntíky. 

Materiál: polyester. 

Rozměry: 30 x 19 x 10 cm. Výška ucha: 8 cm. 

 

Stálá cena: 359,00 Kč 

249,90 Kč 
8338-6 

 

Sada kosmetických taštiček 
Větší taštička: Materiál: polyester. 

Rozměry: 23 x 7,5 x 15 cm. 

Menší průhledná taštička: Materiál: PVC. 

Rozměry: 19,5 x 2 x 12,5 cm. 

 

Stálá cena: 399,00 Kč 

129,90 Kč 
8301-4 

 



Punčochové kalhoty s masáží chodidel 
Šedé punčochové kalhoty s masáží chodidel, poskytují celodenní pohodlí. 

Materiál: 84% nylon, 16% elasten. 

 

 

 

Stálá cena: 399,00 Kč 

149,90 Kč 
8326-1 (S), 8325-3 (M), 8324-6 (L) 

 

Lodičky na platformě Claudia 
Pohodlná obuv na platformě s imitací semiše, hadím vzorem a lakovanými 
detaily. S Technologií Sole Sensation, která poskytuje úlevu a maximální 
pohodlí pro vaše chodidla. 

Materiál: PU, TPR. Výška platformy: 6,5 cm. 

Barva: imitace semiše s hadím vzorem a lakovanými detaily.  

Stálá cena: 999,00 Kč 

499,90 Kč 
8312-1 (36), 8313-9 (37), 8314-7 (38), 8315-4 (39), 8316-2 (40), 8317-0 (41) 

 

Sada náušnic Natasha 
Náušnice nebo klipsy? Nemusíte se rozhodovat. Nasaďte část s větším 
kamínkem do ucha jako náušnici nepo připněte pomocí části s malým 
kamínkem jako klipsy. 

1x pár náušnic: 1,9 cm. 

Malý kamínek: 0,5 cm. Velký kamínek: 0,8 cm. 

Stálá cena: 299,00 Kč 

89,90 Kč 
8333-7 

 

Dárková sada Cece 
Jemná postříbřená sada nepravých perel a čirých kamínků. Sada obsahuje 
klasické perlové náušnice a přívěsek s květinovým motivem. 
Nepostradatelný kousek do vaší šperkovnice! 

Náhrdelník: 42-51 cm. Přívěsek: 3,5 x 1.6 cm. Průměr náušnic: 0,6 cm. 

 

Stálá cena: 299,00 Kč 

119,90 Kč 
8334-5 

 

 



Podmínky 

Nabídka je platná v kampani 3/2018 a nebo do vyprodání zásob. 

Na výrobky se vztahuje sleva dle výše objednávky. Všechny uvedené ceny jsou platné v 

českých korunách (Kč) včetně DPH. Objednávka musí být v uvedeném termínu řádně 

odeslána ke zpracování a na kontě nesmí být žádné pohledávky po splatnosti, které by 

bránily jejímu vyřízení ve výše uvedeném termínu. V opačném případě nebude objednávka 

výrobků z této speciální nabídky akceptována. 


