
Hurra! 
Już maj
Produkty będą w sprzedaży od 26 kwietnia do 
30 maja 2019 roku lub do wyczerpania zapasów.

Hula hop 12 zł



Pora  
na majówki 



Na progu lata witamy ostatni miesiąc 
wiosny. Marzymy o błękitnym niebie, 
ciepłym piasku i lodach w promieniach 
słońca. Na szczęście wakacje są jeszcze 
bardzo daleko, więc mamy mnóstwo czasu 
na trenowanie odpoczynku. 

W maju rozpościeramy skrzydła i udajemy, 
że jest już lato. Majowe pikniki w parku 
będą świetnym na to sposobem. Pozwólmy 
dzieciom zostać trochę dłużej na powietrzu, 
skoro tak dobrze się bawią. Majowe imprezy 
będą jednymi z ostatnich tej wiosny... 

Jeśli masz ochotę, dołącz do nas, gdy 
będziemy żegnać wiosnę i witać lato.

Maj ma tak wiele do zaoferowania.  
Upewnij się, że wykorzystasz go w pełni 
razem z najbliższymi. 



Pogramy? 
Maj sprawia, że chce się zostać na zewnątrz 
i spędzać długie godziny w słońcu.  
A ponieważ dni stają się coraz dłuższe, 
korzystamy również z wieczorów.  
Podczas gdy dorośli grają w bule i  
piłkę nożną w ogrodzie czy parku,  
dzieci spotykają się na placu zabaw. 

To ostatni miesiąc wiosny i nic nie trwa 
wiecznie, więc zapomnij o wszystkim  
i spędzaj miło czas z innymi. 



Traf do celu. Gra zręcznmościowa  
Śr. 29,5 cm 25 zł



Zestaw do puszczania baniek 
mydlanych 15 zł

Płyn do maszynki do baniek 
mydlanych. 2 zł za 100 ml.  

500 ml 10 zł

Maszyna do baniek mydlanych. Różne kolory 50 zł

 Gaśnica na wodę 15 zł Konewka. Z bioplastiku. 
Różne kolory 12 zł

Pompka na wodę. Różne rodzaje 
Mała 6 zł / Duża 10 zł

Pistolet na wodę. Różne rodzaje 
6 zł

Pistolety na wodę. Różne kolory.
2 szt. 6 zł



Kreda chodnikowa XXL.  
3 szt. 8 zł

Kreda chodnikowa. 10 szt. 6 zł

 Kreda chodnikowa.  
Różne kolory. 3 szt. 6 zł

Marker kredowy. 
Różne kolory 8 zł

Skakanka z kredą 15 zł



Zestaw do herbaty. Z bioplastiku. 
Różne kolory. 14 szt. 50 zł



Zestaw obiadowy. Z bioplastiku.  
Różne kolory. 22 szt. 50 zł

Wiadro z sitem. Z bioplastiku. 
Różne kolory 20 zł

Zabawka plażowa. Z bioplastiku. 
Różne rodzaje 8 zł

Przywitajcie nasze bioplastikowe zabawki 
Flying Tiger Copenhagen uwielbia zabawę. 
Szczególnie lubimy, gdy dzieci bawią się 
spontanicznie i radośnie. Obecnie celem gry jest 
czystość i zgodność z naturą. 

W maju wprowadziliśmy nową serię zabawek 
z bio tworzywa sztucznego pozyskiwanego 
z trzciny cukrowej. Nowy materiał 
pochodzenia roślinnego jest alternatywą 
dla konwencjonalnych tworzyw sztucznych 
wytwarzanych z produktów petrochemicznych. 
Trzcina cukrowa jest surowcem odnawialnym,  
a rośliny uprawne zastępują się co 5-7 lat.  

Dzięki temu bioplastiki są bardziej przyjazne 
dla środowiska niż tradycyjne tworzywa 
sztuczne. Jest to zatem krok w kierunku bardziej 
zrównoważonej produkcji.

Nowa seria zabawek z bio tworzyw sztucznych 
składa się z puszki na wodę, zabawek do piasku 
i wiadra z sitem. Oferujemy też 14-częściowy 
zestaw do herbaty i 22-częściowy zestaw 
obiadowy. Oba zostały przetestowane i uznane 
za odpowiednie dla żywności tak aby dzieci 
mogły dotrzymać mamie i tacie towarzystwa  
w kuchni. 

Czysta  
zabawa Tworzywo sztuczne 

wyprodukowane  
z trzciny cukrowej 



Zestaw do tenisa stołowego 15 zł

Samolot. Różne kolory 15 zł

Bierki 20 zł

Pojazd rajdowy do samodzielnego 
wykonania 25 zł

Zabawka plażowa.  
Różne rodzaje 25 zł

Zestaw do tenisa plażowego  
12 zł

Paletka 8 zł



Duża gra w łapanie piłki.  
Śr. 30 cm 30 zł

 Gra w łapanie piłki.  
Śr. 18,5 cm 15 zł

Zestaw do golfa 20 zł Rzutki 6 zł Piłeczki do żonglowania.  
3 szt. 10 zł 

Duże yatzy 30 zł

 Hula hop 12 zł Skakanka na nogę 12 zł



Na świeżym 
powietrzu 
Zaplanuj piknik z przyjaciółmi. 
W przeddzień lata planujemy pierwszy 
piknik w parku. Zarezerwuj w maju 
niedzielę lub jakikolwiek inny słoneczny 
dzień i spędź go z rodziną i przyjaciółmi. 
Ułatwiliśmy Ci to zadanie, przygotowując 
wszystkie potrzebne rzeczy. Pozostaje tylko 
znaleźć idealne miejsce pod drzewem. 

Ciesz się posiłkiem i powitaj lato. 



 Kosz piknikowy. 
Różne kolory 60 zł



Kubek z pokrywką i słomką. 
Różne kolory 6 zł

 Poduszka. Różne kolory 30 zł 

 Miska.  
Różne kolory 12 zł

Klamerki. Różne kolory.
4 szt. 8 zł

 Miska.  
Różne kolory 12 zł

Koc z filcu. 
Różne kolory 25 zł

Torby na przekąski. Różne kolory. 
15 szt. 6 zł

 Miska. 
Różne kolory 8 zł

Kubek z pokrywką i słomką. 
Różne kolory 8 zł



Patyczki. 10 szt. 6 zł

 Kosz piknikowy.  
Różne kolory 40 zł

 Torba termiczna na butelkę. 
Różne kolory 20 zł

Serwetki. 20 szt. 6 zł

Torba termiczna.  
Różne rodzaje 15 zł

 Bidon. 
Różne kolory 12 zł 

Zestaw piknikowy dla 2 osób.
Różne kolory 40 zł 





Hamak 80 zł 



Kieliszek do wina, dzbanek lub szklanka.  
Już od 4 zł



Serwetki. 20 szt. 6 zł

Zestaw pojemników na żywność. 
Różne kolory 25 zł

 Girlanda świetlna. Różne kolory. 
Pamiętaj o bateriach! 25 zł

 Koc piknikowy. 275x360 cm. 
Różne kolory 80 zł

Termos. 1,8 litra 
Różne kolory 60 zł

Podkładka na stół. Śr. 35 cm. 
Różne kolory 8 zł 

Szklanka. Różne kolory 4 zł

Talerz. Śr. 23 cm. 
Różne kolory 6 zł

Dzbanek.  
Różne kolory 15 zł

 Kieliszek do wina. 
Różne kolory 8 zł

Torby na przekąski.  
Różne kolory. 15 szt. 6 zł



Nabierz  
formy na  
lato 
Jesteś w dobrej formie, czy czujesz, że 
można byłoby coś poprawić? Lata jeszcze 
nie ma, więc masz jeszcze czas. Pamiętaj, 
że nie jest to kwestia przetrwania, ale bycia 
najlepszą wersją siebie. Pracuj nad całym 
ciałem, a wyniki będą widoczne. 

Flying Tiger Copenhagen oferuje wiele 
rzeczy, które podniosą Cię na duchu  
i pomogą ogarnąć pewne sprawy. 

Miłego lata!



Szampon. Bez perfum.  
3,33 zł za 100 ml. 300 ml 10 zł



Mydło do rąk. Bez perfum.  
4 zł za 100 ml. 250 ml 10 zł 

Żel pod prysznic. Bez perfum.  
3,33 zł za 100 ml. 300 ml 10 zł



Odżywka do włosów.  
Bez perfum. 3,33 zł za 100 ml. 

300 ml 10 zł

Płyn do mycia twarzy.  
Bez perfum. 4 zł za 100 ml.  

250 ml 10 zł

Szampon. Bez perfum. 
3,33 zł za 100 ml.  

300 ml 10 zł

Nie zawiera parabenów.  
Bez perfum. Bez niepotrzebnych 
substancji chemicznych 
Czy wiesz, że możesz korzystać z minerałów 
bezpośrednio z Morza Martwego – i nie musisz 
się martwić o perfumy i parabeny? Produkty 
Flying Tiger Copenhagen z Morza Martwego 
są produktami naturalnymi i pozbawionymi 
niepożądanych substancji chemicznych. 

Tak naprawdę, w ogóle nie używamy 
problematycznych substancji w naszych 

produktach. Innymi słowy, nie tylko nasze 
produkty z Morza Martwego, ale także 
wszystkie nasze kosmetyki i środki do higieny 
osobistej są absolutnie bezpieczne w użyciu. 

Nasze produkty z Morza Martwego są częścią 
stałego asortymentu i są dostępne w naszych 
sklepach przez cały rok. Możesz wybrać mydło 
w płynie, szampon, odżywkę, płyn do mycia 
twarzy, żel pod prysznic. 

Naturalne  
piękno



Balsam do rąk. 
10 zł za 100 ml. 100 ml 10 zł

Maska na włosy. O zapachu 
kokosa. 60 zł za 100 ml.  

20 ml 12 zł

Żel pod prysznic. O zapachu 
lawendy.2,86 zł za 100 ml.  

350 ml 10 zł

Maska na włosy.  
O zapachu papai. 60 zł za 100 ml.  

20 ml 12 zł

Żel pod prysznic. Kwiat wiśni. 
2,86 zł za 100 ml. 350 ml 10 zł

Maseczka glinkowa. Odżywiająca.  
80 zł za 100 ml. 15 ml 12 zł

Mydło do rąk. Kwiat wiśni. 
4 zł za 100 ml. 250 ml 10 zł 

 Mydło. Kwiat wiśni. 
4 zł za 100 g. 100 g 4 zł 

Maseczka na twarz. Odżywiająca. 
48 zł za 100 ml. 25 ml 12 zł



Szczoteczki do rzęs. 4 szt. 
Różne kolory 4 zł 

Zalotka. Różne kolory  
6 zł

Płatki kosmetyczne bawełniane 
 6 zł

 Maseczka na twarz.  
Różne rodzaje. 

80 zł za 100 ml. 15 ml 12 zł

Maseczka bąbelkowa na twarz. 
Różne rodzaje. 80 zł za 100 ml.  

15 ml 12 zł

Maska na twarz po opalaniu. 
Aloes. 80 zł za 100 ml.  

15 ml 12 zł

Maseczka na twarz. Odżywiająca. 
48 zł za 100 ml. 25 ml 12 zł

Kosmetyczka 10 zł Zmywacz do lakieru z wacikami. 
30 szt. 8 zł

Patyczki bawełniane.  
200 szt. 4 zł

Chusteczki do demakijażu 4 zł



 Etui na smartfon do mocowania 
na nadgarstku. Różne kolory  

20 zł

 Bidon. 
Różne kolory 10 zł

Ręcznik do jogi. Antypoślizgowy. 
170 x 60 cm 60 zł 

Ciężarek. 2 kg. Różne kolory 25 zł

Obciążniki do ćwiczeń. 
Różne kolory 25 zł

 Blok do jogi. 
Różne kolory 12 zł

 Skakanka. 
Różne kolory 8 zł

 Bidon. Różne kolory.  
1000 ml 15 zł

 Saszetka do mocowania  
na nadgarstku. Różne kolory 8 zł

 Sportowa saszetka.  
Różne kolory 12 zł



 Dzienniczek odżywania i ćwiczeń. 18,5 x 24,5 cm 15 zł



Pomocnicy 
w nauce
Nie lubisz egzaminów? Szczególnie w maju? 
Czasami wtedy żałujesz, że nie poświęciło 
się wcześniej więcej czasu na naukę.  
Ale nie martw się, jest jeszcze czas.  
Jeśli przysiądziesz nad książkami  
(zamiast ze znajomymi), dasz radę 
i przebrniesz przez majowy czas 
egzaminów. 

Zerknij do nas i sprawdź zabawne 
i praktyczne pomoce do nauki, 
które zdały nasz test. 

Przyjemnej nauki i dużo szczęścia!



 Kubek. Różne rodzaje 8 zł



Znak na biurko. Różne rodzaje 10 zł 

Wiatraczek USB. Przygotuj własną  
wiadomość LED 50 zł

Zestaw przyborów biurowych  
12 zł

Notes A6.  
Różne kolory 10 zł

Gigantyczny zakreślacz. 
Różne kolory 6 zł

 Notes A5.12 zł  Ołówki. Różne kolory. 
10 szt. 6 zł

Teczka na dokumenty A5. 
Różne kolory 6 zł



Notes z długopisem i karteczkami samoprzylepnymi.  
13,5 x 18 cm. Różne kolory 10 zł



 Karteczki samoprzylepne.  
Różne rodzaje. 1 op. 6 zł

Lampka USB do czytania.  
Różne kolory 12 zł

 Karty nastroju 6 zł

Termos. 500 ml. 
Różne kolory 30 zł

Taśma papierowa. 15 mm x 5 m. 
0,67 zł za 100 cm. 3 szt. 10 zł

Podkładka z klipsem A4. 
Różne kolory 10 zł

Długopisy. 10 szt. 6 zł

 Masażer głowy 12 zł



 Ołówki. 6 szt. 10 zł



 Notatnik.  
Różne rodzaje 10 zł

 Ramka na zdjęcie. 29,7x42 cm. 
Różne rodzaje 12 zł

 Temperówka 6 zł

 Ramka na zdjęcie. 18x24 cm. 
Różne rodzaje 12 zł

Gumka. Różne rodzaje 6 zł Znaczniki. 5 szt. 6 zł

 Długopis. 
Różne kolory 8 zł

 Długopis. 
Różne kolory 8 zł

Kredki. 
z temperówką 10 zł



Notes A6. 
Różne kolory 4 zł

Notes A6. 
Różne kolory 10 zł

 Notes A5. 
Różne kolory 6 zł

Notes A5 15 zł

Podkładka z klipsem A4. 
Różne kolory 10 zł

 Piórnik. Różne kolory 15 zł

Teczka na dokumenty A5. 
Różne kolory 6 zł

 Notes A5. 
Różne kolory 15 zł



 Wentylator. Różne kolory. 
Pamiętaj o bateriach! 25 zł

Wiatraczek do trzymania w ręku. 
Różne kolory 8 zł

 Wiatraczek. Różne kolory. 
Pamiętaj o bateriach! 12 zł

Wentylator. Podłącz do portu USB.  
Różne kolory 15 zł

 Wentylator mgiełki wodnej. 
Różne kolory.  

Pamiętaj o bateriach! 15 zł

Wiatraczek do trzymania w ręku. 
Różne kolory 6 zł

 Wentylator mgiełki wodnej. 
Różne kolory 12 zł

 Wiatraczek na korbkę.  
Różne kolory 6 zł

Wiatraczek do trzymania w ręku. 
Różne kolory 8 zł



Wiatraczek do trzymania w ręku. Różne kolory 12 zł



Wsłuchaj  
się w  
muzykę
Koniec nauki blisko! No to bawimy się! 
Spotkaj się z przyjaciółmi i zobacz, jak 
rozwinie się wieczór. Chwile, gdy gra 
muzyka i trafiamy we właściwą nutę,  
są magiczne. Rzeczy, które nas łączą,  
są właśnie tym, co nadaje życiu smak 
i zbliża nas do siebie. 

Wpadnij do Flying Tiger Copenhagen,  
aby znaleźć to, czego potrzebujesz podczas 
np. festiwalu muzycznego lub koncertu. 
Czy to nie muzyka dla Twoich uszu? 



Wsłuchaj  
się w  
muzykę

Zatyczki do uszu. 4 pary. 
Różne kolory 6 zł



 Wodoodporne etui na telefon. 
Różne kolory 10 zł

Zestaw pierwszej pomocy.  
21 elementów 10 zł

Żel do rąk. 8 zł za 100 ml.  
50 ml 4 zł

Baterie. Różne rodzaje.  
Już od 6 zł

 Breloczek z karabińczykiem.  
Różne kolory 6 zł

30 plastrów  
z cytatami 10 zł

 10 wilgotnych chusteczek  
do twarzy i dłoni 3 zł

Powerbank z 2 portami USB. 
Do smartfonów i tabletów. 

Pojemność 4000 mAh 60 zł

Podróżna szczoteczka  
do zębów 3 zł

 Podróżny papier toaletowy 6 zł  Lampa czołowa. Różne kolory.
Pamiętaj o bateriach! 10 zł



 Latarka. Różne kolory. Baterie w zestawie 8 zł



 Imprezowe okulary 15 zł



 Imprezowe okulary 15 zł

Girlanda z papieru 10 m 8 zł

Hawajska spódniczka.  
Różne kolory 8 zł

 Imprezowe okulary 15 zł

Świecące pałeczki,  
8 szt. w tubie 8 zł

Zwariowane okulary 15 zł

 Słomkowe okulary. 
Różne kolory 12 zł

 Hawajskie kwiatki. 
Różne kolory 4 zł

 Solarna girlanda świetlna 30 zł

 Imprezowe okulary 15 zł



Okulary przeciwsłoneczne 20 zł



Okulary przeciwsłoneczne 20 zł



Okulary przeciwsłoneczne 20 zł



Okulary przeciwsłoneczne 20 zł
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Kampania czerwcowa  
w sklepach od 31 maja

Okulary przeciwsłoneczne 20 zł


