Dane aktualne na dzień: 23-01-2022 01:40

Link do produktu: https://zabawkowy.net/polska-24h-zestaw-xxxl-kosmiczny-samochodzik-aerodynamiczny-wyrzutnia-balonowbalonowa-zabawka-balloons-car-p-87.html

POLSKA 24H ZESTAW XXXL
KOSMICZNY SAMOCHODZIK
AERODYNAMICZNY ,
WYRZUTNIA BALONÓW,
BALONOWA ZABAWKA,
BALLOONS CAR
Cena

99,99 zł

Cena poprzednia

168,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

083

Kod producenta

Zabawkowy.net83

Opis produktu
Nasz sklep, jako jedyny w Polsce posiada największy wybór aerodynamicznych samochodzików, każdy

znajdzie coś dla siebie.

TYLKO U NAS ORYGINALNE KOSMICZNE BALLON CARS, WYSYŁKA Z POLSKI w 24H !! GWARANCJA
Baw się poznając prawa fizyki!

Zabawka edukacyjna aerodynamiczne samochody. Balon należy wypełnić powietrzem pompując go. Powietrze napędza
samochód. Zabawka ta, pomoże Twojemu dziecku cieszyć się grą, zdobyć wiedzę naukową i wzmocnić praktyczne
umiejętności.
Bezpieczeństwo i wysoka jakość
Ten zestaw samochodowy z balonem jest wykonany z nietoksycznego tworzywa ABS wolnego od BPA. Powierzchnia tego
zestawu zabawek jest gładka, jak pokazano, bez obawy o uszkodzenie skóry dziecka. Zabawka nie potrzebuje baterii.
Zabawka posiada
nie tylko jeżdżące samochodziki, napędzane powietrzem z balona, ale również latające elementy które zainteresują każde
dziecko, oraz bardzo łatwą w obsłudze pompkę do puszczania super samochodzików.
Moje dzieci uwielbiają tą zabawkę, roczna córka pompuje pompką , a 4 letni syn jest zachwycony autkami, oraz latającym
małym dinozaurem. Nasze dzieci są najlepszymi testerami sprzedawanych zabawek :-) Ekstra zabawka na długie jesienne
wieczory, mój syn urządza wyścigi samochodzików.
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Zabawka jest odpowiednia
dla dzieci w wieku 3 lat i starszych, pielęgnuje koordynację ręka-oko, zdolność obserwacji, identyfikację i zdolności poznawcze,
rozwija wyobraźnię.

NAJWIĘKSZY ZESTAW XXXL W POLSCE, DOSTĘPNY TYLKO W NASZYM SKLEPIE!!
KAŻDY ZESTAW ZAWIERA :
- Kolorową pompkę w kształcie stacji kosmicznej,
- 12 kolorowych balonów,
- dwa samochodziki z kosmonautami,
- uśmiechniętą gąsienicę,
- Wyrzutnię,
- Latającą gwiazdkę, gwizdek, pomarańczkę, dwie fiszki,
- Trzy wymienne obrazki do stacji kosmicznej
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Proszę o informację jaki kolor Państwo wybierają, bez podania informacji, wysyłamy kolor losowy.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor stacji kosmicznej: Niebieski , Czerwony , Żółty
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