
Промо-акції, Квітень 2021

Період Акційна продукція
Зниж

ка

Де 

проводиться

4710 Яблука з бананами та печивом "Фрукти та злаки" 190 г

4800 Фруктове асорті з зерновими пластівцями "Фрукти та злаки", 190 г

4803 Яблука та банани з зерновими пластівцями "Фрукти та злаки", 190г

5509 Манна молочна каша з фруктами "На добраніч", 190 г

5514 Молочна каша з печивом "На добраніч", 190 г

4005 Овочеве пюре "Перший дитячий пастернак"

4012 Овочеве пюре "Броколі"

4013 Овочеве пюре "Овочеве асорті"

4022 Овочеве пюре "Кабачок з картоплею"

4063 Овочеве пюре "Перший  дитячий гарбуз"

4202 Фруктове пюре "Персики"

4210 Фруктове пюре "Яблука з бананами"

4212 Фруктове пюре "Абрикоси"

4233 Фруктове пюре «Перше дитяче яблуко»

4253 Фруктове пюре "Сливи"

4262 Фруктове пюре "Груші "Уільям Кріст"

4283 Фруктове пюре "Яблука з персиками та бананами"

6203 М’ясо-овочеве пюре «Ніжні овочі з індичкою»

6173 М’ясо-овочеве пюре «Картопляне пюре з кроликом»

6183 М'ясо-овочеве пюре "Гарбуз та картопля з індичкою"

6270-01 М'ясо-овочеве пюре «Гарбуз та картопля з яловичиною»

6002 М`ясне пюре з індички 

6004 М`ясне пюре з яловичини 

6433 М'ясо-овочеве пюре "Броколі та рис з кроликом"

6440 М'ясо-овочеве пюре "Картопля та буряк з яловичиною"

6530 М'ясо-овочеве пюре "Морквяне пюре та рис з індичкою"

6550 Рибо-овочеве пюре "Овочі та лапша з тріскою"

6105 Рибо-овочеве пюре «Морква та картопля з лососем»

6275 Рибо-овочеве пюре "Овочі з морською рибою"

6813 М’ясо-овочеве пюре «Ніжні овочі з рисом та індичкою»

6853 М’ясо-овочеве пюре «Картопля  та спаржева квасоля з кроликом»

7973 Овочевий суп з куркою, 190 г

7983 Овочевий суп з ніжною телятиною, 190 г

8507 Фруктове пюре «Яблуко», 100 г, шт

8508 Фруктове пюре «Яблуко-банан з дитячим печивом», 100 г, шт

8520-02 Фруктове пюре "Яблуко-груша-банан", 100 г, шт

8521-02 Фруктове пюре "Полуниця-банан в яблучному пюре", 100 г, шт

8523-02 Фруктове пюре "Банан-груша-манго", 100 г, шт

8525-02 Фруктове пюре "Яблуко-Персик-Чорниця-малина", 100 г, шт

8526-02 Фруктове пюре "Груша-Слива-Смородина", 100 г, шт

8527-02 Фруктове пюре "Груша-Банан-Ківі", 100 г, шт

8530-01 Овочево-фруктове пюре "Морква-манго-банан", 100 г., шт

8572 Фруктове пюре "Груша-Яблуко", 100 г, шт

8573 Фруктове пюре "Яблуко-Банан", 100 г, шт

8602-01 Фруктовий  смузі "Персик з яблуком та бананом", 120 гр, шт
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8604-01 Фруктовий  смузі "Чорниця з яблуком та грушею", 120 гр, шт

31361-02 Органічний фруктово-злаковий батончик Яблуко-Банан, 23 гр

31362-02 Органічний фруктово-злаковий батончик «Малина-Банан-Яблуко» HiPP , 23 гр

31363-02 Органічний фруктово-злаковий батончик «Йогурт-Вишня-Банан» HiPP , 23 гр

3569-01 Органічні рисові хлібці з чорницею та яблуком, 30 г

3554-03 Органічні хрусткі кільця з пармезаном, 25 г

3558-03 Органічний мультизлаковий снек з фруктово-овочевим міксом, 30 гр

9700 Олійка від розтягнень для майбутніх мам, 100 мл, шт

90900 Олійка від розтягнень для майбутніх мам, 100 мл, шт

9711 Масло для тіла для майбутніх мам, 200мл, шт

90901 Масло для тіла для майбутніх мам, 200мл, шт

9580 Дитяче ніжне зволожуюче молочко, 350 мл, шт

90300 Дитяче ніжне зволожуюче молочко, 350 мл, шт

9600 Натуральна дитяча олійка, 200 мл, шт

9641 Дитячий сонцезахисний крем, 50 мл, шт

9642 Cонцезахисне молочко SPF30, 200 мл , шт

9643 Cонцезахисне молочко SPF30, 50 мл , шт

9646 Дитячий сонцезахисний спрей HiPP Babysanft 150мл, шт

9648 Cонцезахисний крем для обличчя SPF50, 30 мл, шт

9665 Крем під підгузник з пантенолом та цинком, 100 мл, шт

90207 Дитяча гігієнічна помада , 4,8 г, шт

9666 Дитяча гігієнічна помада , 4,8 г, шт

9530 Дитячий гель для купання для тіла та волосся, 400 мл, шт

90110 Дитячий гель для купання для тіла та волосся, 400 мл, шт

9560 М’який дитячий шампунь, 200 мл, шт

9561 Дитячий шампунь "Легке розчісування", 200 мл, шт

9548 Дитячий шампунь та гель для купання, 200мл, шт

90104 Дитячий шампунь та гель для купання, 200мл, шт

9541 Пінка для вмивання та миття рук, 250 мл, шт

90108 Пінка для вмивання та миття рук, 250 мл, шт

9547 Пінка для вмивання та миття рук (наповнювач), 250 мл, шт

90109 Пінка для вмивання та миття рук (наповнювач), 250 мл, шт

9539 Крем-гель для душу, 200мл, шт

90105 Крем-гель для душу, 200мл, шт

9551 Піна для ванни "На добраніч" , 350 мл, шт

90102 Піна для ванни "На добраніч" , 350 мл, шт

9690 Дитячі вологі серветки, 1х56, шт

8527-02 Фруктове пюре "Груша-Банан-Ківі", 100 г

8572 Фруктове пюре "Груша-Яблуко", 100 г

8573 Фруктове пюре "Яблуко-Банан", 100 г

8508 Фруктове пюре «Яблуко-банан з дитячим печивом», 100 г

8602-01 Фруктовий  смузі "Персик з яблуком та бананом", 120 гр

8604-01 Фруктовий  смузі "Чорниця з яблуком та грушею", 120 гр

6002 М'ясне пюре з індички , 80 г

6004 М'ясне пюре з яловичини  , 80 г

6105 Рибо-овочеве пюре "Морква та картопля з лососем", 190 г

6173 М’ясо-овочеве пюре «Картопляне пюре з кроликом», 190 г

6183 М'ясо-овочеві пюре "Гарбуз та картопля з індичкою", 190 г

6203 М'ясо-овочеві пюре  "Ніжні овочі з індичкою", 125 г

6270-01 М'ясо-овочеве пюре «Гарбуз та картопля з яловичиною» , 190 гр
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6275 Рибо-овочеве пюре "Овочі з морською рибою",190 г

6433 М'ясо-овочеве пюре "Броколі та рис з кроликом", 220 г

6440 М'ясо-овочеве пюре "Картопля та буряк з яловичиною", 220 г

6530 М'ясо-овочеве пюре "Морквяне пюре та рис з індичкою", 220 г

6550 Рибо-овочеве пюре "Овочі та лапша з тріскою", 220 г

6813 М'ясо-овочеві пюре  "Ніжні овочі з рисом та індичкою", 220 г

6853 М'ясо-овочеві пюре "Картопля  та спаржева квасоля з кроликом", 220 г

7973 Овочевий суп з куркою, 190 г

7983 Овочевий суп з ніжною телятиною, 190 г

8507 Фруктове пюре «Яблуко», 100 г

8508 Фруктове пюре «Яблуко-банан з дитячим печивом», 100 г

8520-02 Фруктове пюре "Яблуко-груша-банан", 100 г

8521-02 Фруктове пюре "Полуниця-банан в яблучному пюре", 100 г

8523-02 Фруктове пюре "Банан-груша-манго", 100 г

8525-02 Фруктове пюре "Яблуко-Персик-Чорниця-малина", 100 г

8526-02 Фруктове пюре "Груша-Слива-Смородина", 100 г

8527-02 Фруктове пюре "Груша-Банан-Ківі", 100 г

8530-01 Овочево-фруктове пюре "Морква-манго-банан", 100 г.

8572 Фруктове пюре "Груша-Яблуко", 100 г

8573 Фруктове пюре "Яблуко-Банан", 100 г

8602-01 Фруктовий  смузі "Персик з яблуком та бананом", 120 гр

8604-01 Фруктовий  смузі "Чорниця з яблуком та грушею", 120 гр

31361-02 Органічний фруктово-злаковий батончик Яблуко-Банан, 23 гр

31362-02 Органічний фруктово-злаковий батончик «Малина-Банан-Яблуко» HiPP , 23 гр

31363-02 Органічний фруктово-злаковий батончик «Йогурт-Вишня-Банан» HiPP , 23 гр

3554-03 Органічні хрусткі кільця з пармезаном, 25 г

3558-03 Органічний мультизлаковий снек з фруктово-овочевим міксом, 30 гр

3569-01 Органічні рисові хлібці з чорницею та яблуком, 30 г

8507 Фруктове пюре «Яблуко», 100 г

8508 Фруктове пюре «Яблуко-банан з дитячим печивом», 100 г

8520-02 Фруктове пюре "Яблуко-груша-банан", 100 г

8521-02 Фруктове пюре "Полуниця-банан в яблучному пюре", 100 г

8523-02 Фруктове пюре "Банан-груша-манго", 100 г

8525-02 Фруктове пюре "Яблуко-Персик-Чорниця-малина", 100 г

8526-02 Фруктове пюре "Груша-Слива-Смородина", 100 г

8527-02 Фруктове пюре "Груша-Банан-Ківі", 100 г

8572 Фруктове пюре "Груша-Яблуко", 100 г

8573 Фруктове пюре "Яблуко-Банан", 100 г

31361-02 Органічний фруктово-злаковий батончик Яблуко-Банан, 23 гр

31362-02 Органічний фруктово-злаковий батончик «Малина-Банан-Яблуко» HiPP , 23 гр

31363-02 Органічний фруктово-злаковий батончик «Йогурт-Вишня-Банан» HiPP , 23 гр

3569-01 Органічні рисові хлібці з чорницею та яблуком, 30 г

6105 Рибо-овочеве пюре "Морква та картопля з лососем", 190 г

6173 М’ясо-овочеве пюре «Картопляне пюре з кроликом», 190 г

6275 Рибо-овочеве пюре "Овочі з морською рибою",190 г

6433 М'ясо-овочеве пюре "Броколі та рис з кроликом", 220 г

6440 М'ясо-овочеве пюре "Картопля та буряк з яловичиною", 220 г

6550 Рибо-овочеве пюре "Овочі та лапша з тріскою", 220 г

6853 М'ясо-овочеві пюре "Картопля  та спаржева квасоля з кроликом", 220 г

4012 Овочеве пюре "Броколі", 125 г
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4013 Овочеве пюре "Овочеве асорті", 125 г

4022 Овочеве пюре "Кабачок з картоплею", 125 г

4063 Овочеве пюре "Перший  дитячий гарбуз", 125 г

4210 Фруктове пюре "Яблука з бананами", 125 г

4233 Фруктове пюре "Перше дитяче яблуко", 125 г

4253 Фруктове пюре "Сливи", 125 г

4710 Яблука з бананами та печивом "Фрукти та злаки" 190 г

4803 Яблука та банани з зерновими пластівцями "Фрукти та злаки", 190г

5509 Манна молочна каша з фруктами "На добраніч", 190 г

5514 Молочна каша з печивом "На добраніч", 190 г

90110 Дитячий гель для купання для тіла та волосся, 400 мл, шт

9560 М’який дитячий шампунь, 200 мл, шт

90300 Дитяче ніжне зволожуюче молочко, 350 мл, шт

9600 Натуральна дитяча олійка, 200 мл, шт

90202 Дитячий зволожуючий крем, 75 мл, шт

9665 Крем під підгузник з пантенолом та цинком, 100 мл

9700 Олійка від розтягнень для майбутніх мам, 100 мл

8507 Фруктове пюре «Яблуко», 100 г

8508 Фруктове пюре «Яблуко-банан з дитячим печивом», 100 г

8520-02 Фруктове пюре "Яблуко-груша-банан", 100 г

8521-02 Фруктове пюре "Полуниця-банан в яблучному пюре", 100 г

8523-02 Фруктове пюре "Банан-груша-манго", 100 г

8525-02 Фруктове пюре "Яблуко-Персик-Чорниця-малина", 100 г

8526-02 Фруктове пюре "Груша-Слива-Смородина", 100 г

8527-02 Фруктове пюре "Груша-Банан-Ківі", 100 г

8530-01 Овочево-фруктове пюре "Морква-манго-банан", 100 г.

8572 Фруктове пюре "Груша-Яблуко", 100 г

8573 Фруктове пюре "Яблуко-Банан", 100 г

9643 Cонцезахисне молочко SPF30, 0.05

9648 Cонцезахисний крем для обличчя SPF50

9530 Дитячий гель для купання для тіла та волосся

9548 Дитячий шампунь та гель для купання

9560 М’який дитячий шампунь

9561 Дитячий шампунь «Легке розчісування»

9580 Дитяче ніжне зволожуюче молочко

9600 Натуральна дитяча олійка

9620 Дитячий зволожуючий крем

90202 Дитячий зволожуючий крем

9635 Дитячий бальзам "Захист від вітру та непогоди"

9641 Дитячий сонцезахисний крем

9646 Дитячий сонцезахисний спрей HiPP Babysanft

9700 Олійка від розтягнень для майбутніх мам

90901 Масло для тіла для майбутніх мам

9690 Дитячі вологі серветки

01.03-

30.04.202

1

2440 Дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 2 для подальшого годування, 500 г-10%

Бажаємо 

здоровя 2 

(Сириус2)

4012 Овочеве пюре "Броколі", 125 г

4013 Овочеве пюре "Овочеве асорті", 125 г

4022 Овочеве пюре "Кабачок з картоплею", 125 г

01.03-

30.04.202

1

-25%

Бажаємо 

здоровя 2 

(Сириус2)
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30.04.202

1

-20% Аптеки DS

30.03-

25.04.202

1

-25% Ватсонс

31.03-

13.04.202

1

-20% Ашан

26.03-

08.04.202

1

-20% Варус



4063 Овочеве пюре "Перший  дитячий гарбуз", 125 г

6173 М’ясо-овочеве пюре «Картопляне пюре з кроликом», 190 г

6183 М'ясо-овочеві пюре "Гарбуз та картопля з індичкою", 190 г

9530 Дитячий гель для купання для тіла та волосся

9560 М’який дитячий шампунь

9561 Дитячий шампунь «Легке розчісування»

9620 Дитячий зволожуючий крем

9600 Натуральна дитяча олійка, 200 мл, шт

9665 Крем під підгузник з пантенолом та цинком, 100 мл

9700 Олійка від розтягнень для майбутніх мам

2840 Безмолочна органічна каша «Кукурудзяна»    

2817 Безмолочна органічна каша "Гречана"            

3017 Безмолочна органічна каша  «Вівсяна»          

30405 Безмолочна органічна каша «Мультизлакова» , 200 гр

2917 Молочна каша "Гречана" з пребіотиками

2918 Молочна каша "5 злаків з чорносливом" з пребіотиками         

3331 Молочна органічна каша "Вівсяна з яблуком" "На добраніч", 250 г

2440 Дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 2 для подальшого годування, 500 г

2436 Дитяча суха молочна суміш «Combiotiс» 2 для подальшого годування, 300 г

2440 Дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 2 для подальшого годування, 500 г

2436 Дитяча суха молочна суміш «Combiotiс» 2 для подальшого годування, 300 г

9530 Дитячий гель для купання для тіла та волосся, 400 мл

9548 Дитячий шампунь та гель для купання, 200мл

9560 М’який дитячий шампунь, 200 мл

9561 Дитячий шампунь "Легке розчісування", 200 мл

9580 Дитяче ніжне зволожуюче молочко, 350 мл

9600 Натуральна дитяча олійка, 200 мл

9620 Дитячий зволожуючий крем, 75 мл

9700 Олійка від розтягнень для майбутніх мам, 100 мл

9711 Масло для тіла для майбутніх мам, 200мл

4012 Овочеве пюре "Броколі", 125 г

4013 Овочеве пюре "Овочеве асорті", 125 г

4022 Овочеве пюре "Кабачок з картоплею", 125 г

4063 Овочеве пюре "Перший  дитячий гарбуз", 125 г

4202 Фруктове пюре "Персики", 125 г

4233 Фруктове пюре "Перше дитяче яблуко", 125 г

6002 М'ясне пюре з індички , 80 г

6004 М'ясне пюре з яловичини  , 80 г

6173 М’ясо-овочеве пюре «Картопляне пюре з кроликом», 190 г

6183 М'ясо-овочеві пюре "Гарбуз та картопля з індичкою", 190 г

6203 М'ясо-овочеві пюре  "Ніжні овочі з індичкою", 125 г

6530 М'ясо-овочеве пюре "Морквяне пюре та рис з індичкою", 220 г

7973 Овочевий суп з куркою, 190 г

7983 Овочевий суп з ніжною телятиною, 190 г

6433 М'ясо-овочеве пюре "Броколі та рис з кроликом", 220 г

4005 Овочеве пюре "Перший дитячий пастернак", 125 г

4012 Овочеве пюре "Броколі", 125 г

4013 Овочеве пюре "Овочеве асорті", 125 г

4022 Овочеве пюре "Кабачок з картоплею", 125 г

4063 Овочеве пюре "Перший  дитячий гарбуз", 125 г
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4202 Фруктове пюре "Персики", 125 г

4210 Фруктове пюре "Яблука з бананами", 125 г

4212 Фруктове пюре "Абрикоси", 125 г

4233 Фруктове пюре "Перше дитяче яблуко", 125 г

4253 Фруктове пюре "Сливи", 125 г

4262 Фруктове пюре "Груші "Уільям Кріст", 125 г

4283 Фруктове пюре "Яблука з персиками та бананами", 125 г

4710 Яблука з бананами та печивом "Фрукти та злаки" 190 г

4800 Фруктове асорті з зерновими пластівцями "Фрукти та злаки", 190 г

4803 Яблука та банани з зерновими пластівцями "Фрукти та злаки", 190г

5509 Манна молочна каша з фруктами "На добраніч", 190 г

5514 Молочна каша з печивом "На добраніч", 190 г

9530 Дитячий гель для купання для тіла та волосся, 400 мл

9539 Крем-гель для душу, 200мл

9541 Пінка для вмивання та миття рук, 250 мл

9547 Пінка для вмивання та миття рук (наповнювач), 250 мл

9548 Дитячий шампунь та гель для купання, 200мл

9551 Піна для ванни "На добраніч" , 350 мл

9560 М’який дитячий шампунь, 200 мл

9561 Дитячий шампунь "Легке розчісування", 200 мл

9580 Дитяче ніжне зволожуюче молочко, 350 мл

9600 Натуральна дитяча олійка, 200 мл

9620 Дитячий зволожуючий крем, 75 мл

9641 Дитячий сонцезахисний крем, 50 мл

9646 Дитячий сонцезахисний спрей HiPP Babysanft 150мл

9665 Крем під підгузник з пантенолом та цинком, 100 мл

9666 Дитяча гігієнічна помада , 4,8 г

9690 Дитячі вологі серветки, 1х56

9700 Олійка від розтягнень для майбутніх мам, 100 мл

9711 Масло для тіла для майбутніх мам, 200мл

6002 М'ясне пюре з індички , 80 г

6004 М'ясне пюре з яловичини  , 80 г

6105 Рибо-овочеве пюре "Морква та картопля з лососем", 190 г

6173 М’ясо-овочеве пюре «Картопляне пюре з кроликом», 190 г

6183 М'ясо-овочеві пюре "Гарбуз та картопля з індичкою", 190 г

6203 М'ясо-овочеві пюре  "Ніжні овочі з індичкою", 125 г

6275 Рибо-овочеве пюре "Овочі з морською рибою",190 г

6433 М'ясо-овочеве пюре "Броколі та рис з кроликом", 220 г

6440 М'ясо-овочеве пюре "Картопля та буряк з яловичиною", 220 г

6530 М'ясо-овочеве пюре "Морквяне пюре та рис з індичкою", 220 г

6550 Рибо-овочеве пюре "Овочі та лапша з тріскою", 220 г

6813 М'ясо-овочеві пюре  "Ніжні овочі з рисом та індичкою", 220 г

6853 М'ясо-овочеві пюре "Картопля  та спаржева квасоля з кроликом", 220 г

7973 Овочевий суп з куркою, 190 г

7983 Овочевий суп з ніжною телятиною, 190 г

6002 М'ясне пюре з індички , 80 г

6004 М'ясне пюре з яловичини  , 80 г

6105 Рибо-овочеве пюре "Морква та картопля з лососем", 190 г

6173 М’ясо-овочеве пюре «Картопляне пюре з кроликом», 190 г

6183 М'ясо-овочеві пюре "Гарбуз та картопля з індичкою", 190 г

01.04-

30.04.202

1

-20% Епіцентр

01.04-

15.04.202

1

-25% МегаМаркет

01.04-

14.04.202

1

-20%
Сільпо

ВП

01.04-

15.04.202

1

-20% МегаМаркет



6203 М'ясо-овочеві пюре  "Ніжні овочі з індичкою", 125 г

6275 Рибо-овочеве пюре "Овочі з морською рибою",190 г

6433 М'ясо-овочеве пюре "Броколі та рис з кроликом", 220 г

6440 М'ясо-овочеве пюре "Картопля та буряк з яловичиною", 220 г

6530 М'ясо-овочеве пюре "Морквяне пюре та рис з індичкою", 220 г

6550 Рибо-овочеве пюре "Овочі та лапша з тріскою", 220 г

6813 М'ясо-овочеві пюре  "Ніжні овочі з рисом та індичкою", 220 г

6853 М'ясо-овочеві пюре "Картопля  та спаржева квасоля з кроликом", 220 г

7973 Овочевий суп з куркою, 190 г

7983 Овочевий суп з ніжною телятиною, 190 г

4005 Овочеве пюре "Перший дитячий пастернак", 125 г

4012 Овочеве пюре "Броколі", 125 г

4013 Овочеве пюре "Овочеве асорті", 125 г

4022 Овочеве пюре "Кабачок з картоплею", 125 г

4063 Овочеве пюре "Перший  дитячий гарбуз", 125 г

4202 Фруктове пюре "Персики", 125 г

4210 Фруктове пюре "Яблука з бананами", 125 г

4212 Фруктове пюре "Абрикоси", 125 г

4233 Фруктове пюре "Перше дитяче яблуко", 125 г

4253 Фруктове пюре "Сливи", 125 г

4262 Фруктове пюре "Груші "Уільям Кріст", 125 г

4283 Фруктове пюре "Яблука з персиками та бананами", 125 г

4710 Яблука з бананами та печивом "Фрукти та злаки" 190 г

4800 Фруктове асорті з зерновими пластівцями "Фрукти та злаки", 190 г

4803 Яблука та банани з зерновими пластівцями "Фрукти та злаки", 190г

5509 Манна молочна каша з фруктами "На добраніч", 190 г

5514 Молочна каша з печивом "На добраніч", 190 г

90110 Дитячий гель для купання для тіла та волосся, 400 мл

9539 Крем-гель для душу, 200мл

9541 Пінка для вмивання та миття рук, 250 мл

9547 Пінка для вмивання та миття рук (наповнювач), 250 мл

9548 Дитячий шампунь та гель для купання, 200мл

9551 Піна для ванни "На добраніч" , 350 мл

9560 М’який дитячий шампунь, 200 мл

9561 Дитячий шампунь "Легке розчісування", 200 мл

9580 Дитяче ніжне зволожуюче молочко, 350 мл

9600 Натуральна дитяча олійка, 200 мл

9620 Дитячий зволожуючий крем, 75 мл

9665 Крем під підгузник з пантенолом та цинком, 100 мл

9666 Дитяча гігієнічна помада , 4,8 г

9690 Дитячі вологі серветки, 1х56

9700 Олійка від розтягнень для майбутніх мам, 100 мл

9711 Масло для тіла для майбутніх мам, 200мл

4013 Овочеве пюре "Овочеве асорті"

4022 Овочеве пюре "Кабачок з картоплею"

4063 Овочеве пюре "Перший  дитячий гарбуз"

90110 Дитячий гель для купання для тіла та волосся, 400 мл

9548 Дитячий шампунь та гель для купання, 200мл

9560 М’який дитячий шампунь, 200 мл

9561 Дитячий шампунь "Легке розчісування", 200 мл
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9580 Дитяче ніжне зволожуюче молочко, 350 мл

9600 Натуральна дитяча олійка, 200 мл

9620 Дитячий зволожуючий крем, 75 мл

9690 Дитячі вологі серветки, 1х56

9700 Олійка від розтягнень для майбутніх мам, 100 мл

9711 Масло для тіла для майбутніх мам, 200мл

9541 Пінка для вмивання та миття рук, 250 мл

9547 Пінка для вмивання та миття рук (наповнювач), 250 мл

4012 Овочеве пюре "Броколі", 125 г

4013 Овочеве пюре "Овочеве асорті", 125 г

4022 Овочеве пюре "Кабачок з картоплею", 125 г

4025 Овочеве пюре"Перша дитяча біла морква",125 г

4063 Овочеве пюре "Перший  дитячий гарбуз", 125 г

4202 Фруктове пюре "Персики", 125 г

4210 Фруктове пюре "Яблука з бананами", 125 г

4212 Фруктове пюре "Абрикоси", 125 г

4233 Фруктове пюре "Перше дитяче яблуко", 125 г

4253 Фруктове пюре "Сливи", 125 г

4262 Фруктове пюре "Груші "Уільям Кріст", 125 г

4710 Яблука з бананами та печивом "Фрукти та злаки" 190 г

4800 Фруктове асорті з зерновими пластівцями "Фрукти та злаки", 190 г

5509 Манна молочна каша з фруктами "На добраніч", 190 г

5514 Молочна каша з печивом "На добраніч", 190 г

90110 Дитячий гель для купання для тіла та волосся, 400 мл

90900 Олійка від розтягнень для майбутніх мам, 100 мл

9561 Дитячий шампунь "Легке розчісування", 200 мл

9560 М’який дитячий шампунь, 200 мл

9600 Натуральна дитяча олійка, 200 мл

90202 Дитячий зволожуючий крем, 75 мл

90108 Пінка для вмивання та миття рук, 250 мл

90109 Пінка для вмивання та миття рук (наповнювач), 250 мл

90102 Піна для ванни "На добраніч" , 350 мл

9539 Крем-гель для душу, 200мл

6002 М'ясне пюре з індички , 80 г

6004 М'ясне пюре з яловичини  , 80 г

6105 Рибо-овочеве пюре "Морква та картопля з лососем", 190 г

6173 М’ясо-овочеве пюре «Картопляне пюре з кроликом», 190 г

6203 М'ясо-овочеві пюре  "Ніжні овочі з індичкою", 125 г

6433 М'ясо-овочеве пюре "Броколі та рис з кроликом", 220 г

6440 М'ясо-овочеве пюре "Картопля та буряк з яловичиною", 220 г

6550 Рибо-овочеве пюре "Овочі та лапша з тріскою", 220 г

6853 М'ясо-овочеві пюре "Картопля  та спаржева квасоля з кроликом", 220 г

8508 Фруктове пюре «Яблуко-банан з дитячим печивом», 100 г

8520-02 Фруктове пюре "Яблуко-груша-банан", 100 г

8521-02 Фруктове пюре "Полуниця-банан в яблучному пюре", 100 г

8523-02 Фруктове пюре "Банан-груша-манго", 100 г

8525-02 Фруктове пюре "Яблуко-Персик-Чорниця-малина", 100 г

8526-02 Фруктове пюре "Груша-Слива-Смородина", 100 г

8573 Фруктове пюре "Яблуко-Банан", 100 г

3569-01 Органічні рисові хлібці з чорницею та яблуком, 30 г
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4005 Овочеве пюре "Перший дитячий пастернак", 125 г

4012 Овочеве пюре "Броколі", 125 г

4013 Овочеве пюре "Овочеве асорті", 125 г

4022 Овочеве пюре "Кабачок з картоплею", 125 г

4063 Овочеве пюре "Перший  дитячий гарбуз", 125 г

4202 Фруктове пюре "Персики", 125 г

4210 Фруктове пюре "Яблука з бананами", 125 г

4212 Фруктове пюре "Абрикоси", 125 г

4233 Фруктове пюре "Перше дитяче яблуко", 125 г

4253 Фруктове пюре "Сливи", 125 г

4262 Фруктове пюре "Груші "Уільям Кріст", 125 г

4283 Фруктове пюре "Яблука з персиками та бананами", 125 г

4710 Яблука з бананами та печивом "Фрукти та злаки" 190 г

4800 Фруктове асорті з зерновими пластівцями "Фрукти та злаки", 190 г

4803 Яблука та банани з зерновими пластівцями "Фрукти та злаки", 190г

5509 Манна молочна каша з фруктами "На добраніч", 190 г

5514 Молочна каша з печивом "На добраніч", 190 г

90110 Дитячий гель для купання для тіла та волосся, 400 мл

9539 Крем-гель для душу, 200мл

9541 Пінка для вмивання та миття рук, 250 мл

9547 Пінка для вмивання та миття рук (наповнювач), 250 мл

9548 Дитячий шампунь та гель для купання, 200мл

9551 Піна для ванни "На добраніч" , 350 мл

9560 М’який дитячий шампунь, 200 мл

9561 Дитячий шампунь "Легке розчісування", 200 мл

9580 Дитяче ніжне зволожуюче молочко, 350 мл

9600 Натуральна дитяча олійка, 200 мл

9620 Дитячий зволожуючий крем, 75 мл

9641 Дитячий сонцезахисний крем, 50 мл

9642 Cонцезахисне молочко SPF30, 200 мл 

9643 Cонцезахисне молочко SPF30, 50 мл 

9646 Дитячий сонцезахисний спрей HiPP Babysanft 150мл

9648 Cонцезахисний крем для обличчя SPF50, 30 мл

9665 Крем під підгузник з пантенолом та цинком, 100 мл

9666 Дитяча гігієнічна помада , 4,8 г

9690 Дитячі вологі серветки, 1х56

9700 Олійка від розтягнень для майбутніх мам, 100 мл

6813 М’ясо-овочеве пюре «Ніжні овочі з рисом та індичкою»

6853 М’ясо-овочеве пюре «Картопля  та спаржева квасоля з кроликом»

6433 М'ясо-овочеве пюре "Броколі та рис з кроликом"

6550 Рибо-овочеве пюре "Овочі та лапша з тріскою"

6105 Рибо-овочеве пюре «Морква та картопля з лососем»

6275 Рибо-овочеве пюре "Овочі з морською рибою"

6173 М’ясо-овочеве пюре «Картопляне пюре з кроликом»

8520-02 Фруктове пюре «Яблуко-Груша-Банан»

8521-02  Фруктове пюре «Яблуко-Полуниця-Банан»

8523-02 Фруктове пюре "Банан-Груша-Манго"

6002 М'ясне пюре з індички , 80 г

6004 М'ясне пюре з яловичини  , 80 г

6105 Рибо-овочеве пюре "Морква та картопля з лососем", 190 г
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6173 М’ясо-овочеве пюре «Картопляне пюре з кроликом», 190 г

6183 М'ясо-овочеві пюре "Гарбуз та картопля з індичкою", 190 г

6203 М'ясо-овочеві пюре  "Ніжні овочі з індичкою", 125 г

6275 Рибо-овочеве пюре "Овочі з морською рибою",190 г

6433 М'ясо-овочеве пюре "Броколі та рис з кроликом", 220 г

6440 М'ясо-овочеве пюре "Картопля та буряк з яловичиною", 220 г

6530 М'ясо-овочеве пюре "Морквяне пюре та рис з індичкою", 220 г

6550 Рибо-овочеве пюре "Овочі та лапша з тріскою", 220 г

6813 М'ясо-овочеві пюре  "Ніжні овочі з рисом та індичкою", 220 г

6853 М'ясо-овочеві пюре "Картопля  та спаржева квасоля з кроликом", 220 г

7973 Овочевий суп з куркою, 190 г

7983 Овочевий суп з ніжною телятиною, 190 г

8507 Фруктове пюре «Яблуко», 100 г

8508 Фруктове пюре «Яблуко-банан з дитячим печивом», 100 г

8520-02 Фруктове пюре "Яблуко-груша-банан", 100 г

8521-02 Фруктове пюре "Полуниця-банан в яблучному пюре", 100 г

8523-02 Фруктове пюре "Банан-груша-манго", 100 г

8525-02 Фруктове пюре "Яблуко-Персик-Чорниця-малина", 100 г

8526-02 Фруктове пюре "Груша-Слива-Смородина", 100 г

8530-01 Овочево-фруктове пюре "Морква-манго-банан", 100 г.

8572 Фруктове пюре "Груша-Яблуко", 100 г

8573 Фруктове пюре "Яблуко-Банан", 100 г

90110 Дитячий гель для купання для тіла та волосся, 400 мл, шт

90202 Дитячий зволожуючий крем, 75 мл, шт

90300 Дитяче ніжне зволожуюче молочко, 350 мл, шт

90900 Олійка від розтягнень для майбутніх мам, 100 мл, шт

9560 М’який дитячий шампунь, 200 мл, шт

9600 Натуральна дитяча олійка, 200 мл, шт

9620 Дитячий зволожуючий крем, 75 мл, шт

9665 Крем під підгузник з пантенолом та цинком, 100 мл, шт

6002 М'ясне пюре з індички , 80 г

6004 М'ясне пюре з яловичини  , 80 г

6173 М’ясо-овочеве пюре «Картопляне пюре з кроликом», 190 г

6433 М'ясо-овочеве пюре "Броколі та рис з кроликом", 220 г

6550 Рибо-овочеве пюре "Овочі та лапша з тріскою", 220 г

6853 М'ясо-овочеві пюре "Картопля  та спаржева квасоля з кроликом", 220 г

6002 М'ясне пюре з індички , 80 г

6004 М'ясне пюре з яловичини  , 80 г

6105 Рибо-овочеве пюре "Морква та картопля з лососем", 190 г

6173 М’ясо-овочеве пюре «Картопляне пюре з кроликом», 190 г

6183 М'ясо-овочеві пюре "Гарбуз та картопля з індичкою", 190 г

6203 М'ясо-овочеві пюре  "Ніжні овочі з індичкою", 125 г

6275 Рибо-овочеве пюре "Овочі з морською рибою",190 г

6433 М'ясо-овочеве пюре "Броколі та рис з кроликом", 220 г

6440 М'ясо-овочеве пюре "Картопля та буряк з яловичиною", 220 г

6530 М'ясо-овочеве пюре "Морквяне пюре та рис з індичкою", 220 г

6550 Рибо-овочеве пюре "Овочі та лапша з тріскою", 220 г

6813 М'ясо-овочеві пюре  "Ніжні овочі з рисом та індичкою", 220 г

6853 М'ясо-овочеві пюре "Картопля  та спаржева квасоля з кроликом", 220 г

7973 Овочевий суп з куркою, 190 г

21.04-

04.05.202

1

-25% Метро

22.04-

04.05.202

1

-20% Таврія

20.04-

03.05.202

1

-20% Новус

21.04-

04.05.202

1

-25% Ашан

20.04-

03.05.202

1

-20% Новус



7983 Овочевий суп з ніжною телятиною, 190 г

2917 Молочна каша "Гречана" з пребіотиками, 250 г

2918 Молочна каша "5 злаків з чорносливом" з пребіотиками, 250 г

2953 Молочна каша "Кукурудзяна з фруктами" з пребіотиками, 250г

3331 Молочна органічна каша "Вівсяна з яблуком" "На добраніч", 250 г

4005 Овочеве пюре "Перший дитячий пастернак", 125 г

4012 Овочеве пюре "Броколі", 125 г

4013 Овочеве пюре "Овочеве асорті", 125 г

4022 Овочеве пюре "Кабачок з картоплею", 125 г

4063 Овочеве пюре "Перший  дитячий гарбуз", 125 г

4210 Фруктове пюре "Яблука з бананами", 125 г

4233 Фруктове пюре "Перше дитяче яблуко", 125 г

4253 Фруктове пюре "Сливи", 125 г

4262 Фруктове пюре "Груші "Уільям Кріст", 125 г

4283 Фруктове пюре "Яблука з персиками та бананами", 125 г

4710 Яблука з бананами та печивом "Фрукти та злаки" 190 г

4803 Яблука та банани з зерновими пластівцями "Фрукти та злаки", 190г

5509 Манна молочна каша з фруктами "На добраніч", 190 г

5514 Молочна каша з печивом "На добраніч", 190 г

4005 Овочеве пюре "Перший дитячий пастернак", 125 г

4012 Овочеве пюре "Броколі", 125 г

4013 Овочеве пюре "Овочеве асорті", 125 г

4022 Овочеве пюре "Кабачок з картоплею", 125 г

4063 Овочеве пюре "Перший  дитячий гарбуз", 125 г

29.04-

05.05.202

1

-25%
Сільпо

СВП

26.04-

09.05.202

1

-20% Варус

26.04-

09.05.202

1

-20% Варус

22.04-

04.05.202

1

-20% Таврія


