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TINY LOVE ойыншықтары 
Игрушки TINY LOVE

FISHER PRICE 
ойыншықтары 
Игрушки FISHER PRICE

НОРДПЛАСТ 
ойыншықтары 
Игрушки НОРДПЛАСТ 

ПОЛЕСЬЕ 
ойыншықтары 
Игрушки ПОЛЕСЬЕ 

ТРАНСФОРМЕРЫ ойыншықтары 
Игрушки ТРАНСФОРМЕРЫ  

HASBRO ойыншықтары 
Фигурки HASBRO 

NERF бластерлерi 
Бластеры NERF 

 4290-  3390-
код 1300287

 8390-  4790-
код 1000091330

 5990-  3590-
код 1000044772

 7190-  3590-
код 1000043632

 43790-  23990-
код 1000091230

 8690-  

4690-
код 1000037711

 17990-  10790-
код 1000093775

 4450-  

3550-
код 106785811

 22790-  

13490-
код 1000089022

 8170-  

6490-
код 1000076173

 15590-  

7790-
код 1000067691

 889-  615-
код 95035

 11990-  

5990-
код 1000024604

 15590-  

7790-
код 1000092924

 17990-  

11689-

 17990-  

10790-
код 1000090928

 24990-  

14990-
код 1000051976

ATTIVIO шығармашылыққа 
арналған тауарлары 
Товары для творчества 
ATTIVIO

DISNEY PRINCESS 
қуыршақтары 
Куклы DISNEY PRINCESS

Бақытты балалық шақ 
әркімге қолжетімді!

Счастливое детство доступно каждому!

ENCHANTIMALS фигуркалары 
мен ойын жиынтықтары 
Фигурки и игровые 
наборы ENCHANTIMALS

BABYTON Argo Fix III  
автоорындықтары
Автокресло 
BABYTON Argo Fix III  

20.12.2019–
12.01.2020

BARBIE қуыршақтары 
Куклы BARBIE

WINX қуыршақтары 
Куклы WINX

ассортиментте/в ассортиментеассортиментте/в ассортименте

ассортиментте/
в ассортименте
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ассортиментте/
в ассортименте

код 1000032359
1000032360
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HASBRO games үстел 
ойындары 
Игра настольная 
HASBRO games

ЗВЕЗДА ойын жиынтықтары 
Игровые наборы ЗВЕЗДА

BAKUGAN ойын жиынтықтары 
Игровые наборы BAKUGAN

PAW PATROL ойын жиынтықтары  
Игровые наборы PAW PATROL

SLUBAN құрастырмалары 
Конструкторы SLUBAN 

ATTIVIO 
құрастырмалары 
Конструкторы ATTIVIO 

0+

HOT WHEELS ойыншық 
көлiктерi мен жолдары 
Машинки и треки HOT WHEELS

MOBICARO пультпен басқарылатын 
тікұшақтары, 15 см
Вертолёты с дистанционным 
управлением MOBICARO, 15 см

MOBICARO радиомен 
басқарылатын көліктері, 1:24 
Радиоуправляемые машины 
MOBICARO, 1:24
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1+1**

 2990-  1490-
код 1000088196

 7990-  

6370-
код 1000051923

 3790-  

2990-
код 102616691

 1850-  

1470-
код 1000033592

-40%
до

дейiн



БАЛАЛАР ТАҒАМЫ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

ТАЗАЛЫҚ ПЕН КҮТІМ ГИГИЕНА И УХОДЖАЯЛЫҚТАР ПОДГУЗНИКИ

Акция Қазақстан Республикасы аумағында 20.12.2019–12.01.2020 аралығында «Детский мир» дүкендер желісінде өтеді. Барлық бағалар теңгемен көрсетілген, ҚҚС қосылған және тауар бірлігі үшін барлық жеңілдіктер ескерілген. Акцияға қатысатын тауарға қосымша жеңілдіктер 
берілмейді. Тауар сертификатталған. Акцияны ұйымдастырушы: «Балалар әлемі — Қазақстан» ЖШС (Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Уәлиханов көшесі, 24). Акцияға қатысатын тауарлар саны шектеулі. Акцияға қатысатын тауарлар бойынша барлық ұсыныстар 
«Балалар әлемі» дүкендер желісінде аталған тауарлар бар болғанда ғана әрекет етеді. Акцияға қатысатын тауарлар «Балалар әлемі» дүкенде болған жағдайда ғана жеңілдіктерді пайдалана аласыздар. Газетте берілген тауарлар суреттері дүкендердегі қойылған нақты тауарлар 
түрлерінен өзгеше болуы мүмкін. Сыйлықтың құны чектегі науқандық тауарлар арасында бөлінеді. Акциямен сатып алынған тауар қайта өткізілсе, тұтынушыға чекте көрсетілген сома ғана қайтарылады. ҚР заңнамасына сәйкес, кейбір санаттағы тауарларды қайтаруға болмайды. 
*Жаңа туған және емшек еметін жастағы балалар үшін ана сүтін емгені дұрыс. Бала жасы бойынша шектеулерді қаптамадан қараңыз. Балалар өнімін пайдаланбас бұрын маманмен кеңесу қажет.
**Жеңілдік құны төмен тауарға беріледі. ***Бір қаптама үшін көрсетілген баға
Акция проходит 20.12.2019–12.01.2020 в магазинах сети «Детский мир» на территории Республики Казахстан. Все цены указаны в тенге с учетом всех скидок за единицу товара и включают НДС. Дополнительная скидка на товар, участвующий в акции, не предоставляется. Товар 
сертифицирован. Организатор акции — ТОО «Детский мир — Казахстан» (Республика Казахстан, г. Нур-Султан , ул. Валиханова, 24). Количество товара, участвующего в акции, ограничено. При разном размере, объеме товара скидки и цены могут отличаться. Предложения 
действительны при наличии товара в магазине. Изображения в газете могут отличаться от реального вида товаров, представленных в магазинах. Стоимость подарка распределяется в чеке между акционными товарами. В случае возврата товара, купленного по акции,
потребителю возвращается сумма, указанная в чеке. Отдельные категории товара не подлежат возврату в соответствии с законодательством РК.
*Для детей раннего и грудного возраста предпочтительно грудное вскармливание. Ограничения по возрасту ребенка смотрите на упаковке. Перед применением детского питания нужно проконсультироваться со специалистом.
**Предоставляется скидка на товар, имеющий наименьшую стоимость. ***Цена указана за одну упаковку.
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<5 кг, 18 дана/шт. 4–8 кг, 14 дана/шт. 

ФРУТОНЯНЯ, 0,5 л шырындары мен 
нектарлары
Соки и нектары ФРУТОНЯНЯ, 0,5 л*
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NUTRILON 3, 4 құрғақ сүтті 
езбесі, 800 г 
Молочко NUTRILON 3, 4, 800 г*

HEINZ езбесі, 80 г
Пюре HEINZ, 80 г*

GERBER езбесі, 90 г
Пюре GERBER, 90 г*

MERRIES жаялығы  
Подгузники MERRIES***

MOONY Natural жаялығы 
Подгузники MOONY Natural***

МАЛЮТКА сүтті және сүтсіз 
ботқасы, 200/220 г 
Каша МАЛЮТКА молочная 
и безмолочная, 200/220 г*

 1660-  1320-

 719-  609-
код 100060203

 645-  546-
код 1000056909

 325-  225-

 299-  223-
код 106706108

 430-  322-
код 1000004749

 1223-  1039-
код 106773811

 1695-  1439-
код 106773790

 1690-  1435-
код 1000007252

 1759-  1489-
код 1000007250

 2519-  1999-
код 1000021693

 2670-  2129-
код 1000021692

 2990-  

1999-
код 1000084251 

1000084253 
1000084254

 2290-  1707-
код 1000003523

 4290-  2999-
код 1000089966

 295-  

199-
код 1000034519

 3650-  2359-  799-  

639-
код 102824941

 225-  191-
код 1000065316

 535-  453-
код 1000068660

 4490-  3029-

 7990-  

5959-

 7730-  

5759-

 7690-  6129-

 4415-  3529-

 5699-  

4799-

 2190-  1860-

 405-  282-

KABRITA ешкі сүтті ботқасы, 
180 г 
Каша KABRITA на козьем молоке, 
180 г*

0–6 кг, 80 дана/шт. 
5–10 кг, 64 дана/шт. 

9–13 кг, 54 дана/шт. 
12–20 кг, 44 дана/шт. 

LOVULAR Hot Wind жаялықтары  
Подгузники LOVULAR Hot Wind***

PALMBABY жаялықтары  
Подгузники PALMBABY***

6–11 кг, 28 дана/шт. 
9–15 кг, 22 дана/шт.

12–17 кг, 20 дана/шт.  
15+ кг, 18 дана/шт.

4–8 кг, 102 дана/шт. 
6–10 кг, 74 дана/шт. 

9–14 кг, 54 дана/шт.
11+ кг, 42 дана/шт.

NAN 3, 4 балаларға арналған 
ерітілетін сүт, 800 г 
Детское растворимое 
молочко NAN 3, 4, 800 г*

NB, до 5 кг, 90 дана/шт.
S, 4–8 кг, 82 дана/шт.

M, 6–11 кг, 64 дана/шт.
L, 9–14 кг, 54 дана/шт.
XL, 12–20 кг, 44 дана/шт.

МАМАКО Premium 3 құрғақ 
сүтті езбесі, 800 г 
Молочко МАМАКО Premium 
3, 800 г*

NESTOGEN 3, 4 құрғақ сүтті 
езбесі, 350 г 
Молочко NESTOGEN 3, 4, 350 г*

-20% -18%

-15% -15%

-20%

-15%

-23%

-30%-25%

-15%

-30%

FLEUR ALPINE ORGANIC 
сүтсіз ботқасы, 175 г 
Каша FLEUR ALPINE ORGANIC 
безмолочная, 175 г*

 16590

13529-

Kabrita GOLD 3, Ешкі сүті 
негізінде жасалған құрғақ сүтті 
езбесі, 800 г 
Сухая молочная смесь на 
основе козьего молока Kabrita 
GOLD 3, 800 г*

PAMPERS Premium Care трусы-
жаялығы 
Трусики PAMPERS Premium Care***

PAMPERS Premium Care жаялығы  
Подгузники PAMPERS Premium 
Care***

NUK бөтелкелері мен емізіктері
Бутылки и соски NUK

PHILIPS AVENT емізіктері 
Пустышки PHILIPS AVENT

CHICCO-ның толық сұрыпталымы 
Весь ассортимент CHICCO

PIGEON-ның толық сұрыпталымы 
Весь ассортимент PIGEON

CANPOL BABIES-тің толық 
сұрыпталымы 
Весь ассортимент CANPOL BABIES

 1290-  949-
код 107605536 

 1099-  799-
код 1000008499 

МОЁ СОЛНЫШКО сәбилерді 
жуындыруға арналған гельдерi
Гели для подмывания младенцев 
МОЁ СОЛНЫШКО

AQA baby кiр жуу және ыдыс жууға 
арналған жуғыш заты
Средства для стирки и мытья посуды 
AQA baby

HEVEA емізіктері мен тісезгілері
Пустышки, прорезыватели HEVEA

 2990-  

2389-
код 1000026434

 2090-  

1459-
код 1000025662

 665-  

529-
код 107605552 

 11990-  

9199-
код 1000053726

ассортиментте/в ассортиментеассортиментте/в ассортименте

ассортиментте/в ассортиментеассортиментте/в ассортименте

ассортиментте/в ассортименте

1+1**

2+1**

дейiн

до

-20%

-25%

4–8 кг, 72 дана/шт. 
6–11 кг, 60 дана/шт.

9–14 кг, 52 дана/шт. 
12–20 кг, 44 дана/шт.

JOHNSON’S, 500 мл сусабынын сатып 
алсаңыз - 300 мл сусабын сыйлыққа берiледi
При покупке шампуня JOHNSON’S, 500 мл — 
шампунь, 300 мл в подарок!

HARIBO мармелады, 80 г
Мармелад HARIBO, 80 г*

ФРУТОНЯНЯ печеньесi/жемiс 
тiлiмшелерi
Печенье/фруктовые кусочки 
ФРУТОНЯНЯ*

SEMPER сүтті ботқасы, 200 г
Каша молочная SEMPER, 200 г*

ЧЕКТЕГІ 5000 ТЕҢГЕДЕН БАСТАП ЖАСАЛҒАН САУДА ҮШІН
2500 тенге в подарок за покупку от 5000 тенге в чеке
2019 жылдың 16.12 по 31.12 аралығы кезеңде 5000 теңгеден басталған сомаға (барлық жеңiлдiктердi қолданғаннан кейiн есептелген сома) сауда жасаңыз, чектегі 5000 теңгеден басталған сауда үшін 2500 теңгеге дейінгі мөлшердегі жеңілдікке 
купон алыңыз. Жеңілдік чектегі штрихкод түрінде беріледі және 2020 жылдың 01.01-14.01 аралығы кезеңде мынадай түрде әрекет етеді: 12500 теңгеге дейін сомаға сауданы төлеген кезде – штрихкод бойынша жеңілдік сауда сомасынан 20% 
құрайды; 12500 теңгеден астам сомаға сауданы төлеген кезде – штрихкод бойынша жеңілдік сауда сомасынан 20%-ды құрайды. Жеңілдік сыйлық карталарына, арнайы ұсыныстарға, жаппай сатылымға қатысатын тауарларға, жергөктерге, гигиена 
заттарына, балалар тамағына, сусындарға (шырындар, сулар, шампан), бакалеяға, кондитерлік өнімдерге, снэкилерге берілмейді. Науқанды ұйымдастырушы – «Балалар әлемі – Қазақстан» ЖШС, науқанның шарттарын өзгерту құқығын алдын 
ала ескертусіз өзіне қалдырады. 
Совершите покупку в период с 16.12 по 31.12.2019, получите купон на скидку в размере до 2500 тенге за покупку от 5000 тенге в чеке. Скидка предоставляется в виде штрихкода в чеке и действует в период с 01.01 по 14.01.2020 следующим об-
разом: при оплате покупки на сумму до 12500 тенге – скидка по штрихкоду составит 20% от суммы покупки; при оплате покупки на сумму более 12500 тенге – скидка по штрихкоду составит 2500 тенге от суммы покупки. Скидка не предостав-
ляется на подарочные карты, специальные предложения, товары участвующие в распродаже, подгузники, гигиену, детское питание, напитки (соки, вода, шампанское), бакалею, кондитерские изделия, снэки. Организатор акции, ТОО «Детский 
мир-Казахстан», оставляет за собой право изменять условия акции без предварительного уведомления. В акции участвуют розничные магазины сети «Детский мир» на территории Республики Казахстан.

 599-  419-

-30%
NESTLÉ сүтті ботқасы, 200 г 
Каша NESTLÉ молочная, 200 г*
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