
CHILDREN'S GIFTS هدايا أطفال

تجمع مجموعة ليجو بن بول هذه بين قلم جل ليجو الذي يتميز بطوب 
ليجو المدمج مع شكل الكالسيكي المصغر. قم بتوصيل الشكل 

المصغر بقلم الجل الخاص بك للحفاظ على قربك الجديد القابل للوضع 
قريًبا أثناء الكتابة أو الرسم.

Officially licensed by LEGO® Gel Pen with minifigure, features 
an embedded classic LEGO® brick, and minifigure. Attach the 
minifigure to the gel pen to keep your new LEGO® pal close, 

whilst your write or draw with blue ink.

ليجو ستار وورز المرخصة رسمًيا هي لعبة الماندالوريان المصغرة التي 
تتميز بأضواء ليد في القدمين ومفتاح تشغيل/إيقاف. يستخدم بطاريتين 

طويلتين ٣v cr٢٠٢5- متضمنة.

Officially licensed LEGO® Star Wars® The Mandalorian key light 
minifigure, standing at around 3” with poseable arms, legs & 
head. With 2 LED lights in the feet & on/off switch in chest. 

Includes 2 long lasting CR2025 3v batteries and a keychain, 
perfect for your keys or backpack.

ليجو الماندالوريان كي اليت
LEGO THE MANDALORIAN KEY LIGHT

No.105 

SAR 70.00
USD 18.92

New
جديد

قلم جل أزرق من ليجو ٢٫0 مع شخصية صغيرة
LEGO 2.0 BLUE GEL PEN WITH MINIFIGURE

No.106 

*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
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SAR 30.00
USD 8.11

New
جديد



CHILDREN'S GIFTS

شخصيات األرنب الشوكوال قابلة للتجميع، تتألف من األب واألم وفتاة وصبي 
مع مجموعة المالبس، مالبس ُيمكن نزعها عن الشخصيات، العائلة األشهر من 

عائالت السيلفانيان. ٤ شخصيات قابلة للوقوف.

Chocolate Rabbit posable collectable figures, Chocolate Rabbit 
Family consist of Mother, Father, Girl and Boy in detailed clothing, 
dressed in removable fabric clothing, the most popular family in 

Sylvanian Families. 4 poseable dressed figures.

CHOCOLATE RABBIT FAMILY

عائلة األرانب - شوكوال

هدايا أطفال

SAR 115.00
USD 31.08

No.107 
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CHILDREN'S GIFTS

*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها
*All prices are VAT inclusive when applicable

شخصية قابلة للتجميع، تأتي هذه المجموعة مع فستان واسع، ُصمم 
لُيحّفز الخيال عند األطفال، هذه المجموعة لطيفة ومناسبة تمامًا لمن 

لديهم ميول موسيقية تأتي المجموعة في علبة أنيقة مع مقبض 
للحمل وخلفية غرفة نوم. علبة واحدة )أرنب وبيانو(.

Collectable figure this set comes complete with Breeze 
Chocolate in a frock, designed to stimulate imaginative 
role-play in children, this adorable set, well suited for 

musically minded owners, comes in a chic presentation 
case with carry handle and bedroom background.                                    

1 Baby Carry Case (Rabbit with Piano).     

هدايا أطفال

BABY CARRY CASE (RABBIT WITH PIANO)

 صندوق محمول لألطفال )أرنب وبيانو(

SAR 170.00
USD 45.95

New
جديد

أسلوب كله مرح بألوان نابضة بالحياة وعدسات رمادية اللون تحمي ١٠٠% 
من األشعة ما فوق البنفسجية، لتجعل من بوالرويد الخيار األمثل لحماية 

عيون أطفالك من أشعة الشمس الضارة.

Styles designed for fitting all ages of the kid, balancing 
functional needs with engaging colours and design. 100% 

UV400 Protection Polaroid sunglasses consistently surpass all 
international safety standards for protection against UVA, UVB 

and UVC.

SAR 60.00
USD 16.22

No.108 

تايم ديزاين بوالرويد نظارات شمسية لألطفال

TIME DESIGN POLAROID KIDS BLUE AND ORANGE 
SUNGLASS

No.109 
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SAR 50.00
USD 13.51

SAR 50.00
USD 13.51

CHILDREN'S GIFTSهدايا أطفال

New
جديد

New
جديد

طالء أظافر ثالثي األبعاد ألروع عمليات تجميل 
األظافر ، مظهر رائع مع الكثير من اللمعان واألروع 
واألكثر تألًقا.يحتوي على: 5 ألوان من طالء األظافر.

Holographic nail polish for the coolest of 
manicures, Great looks with lots shimmer 
the coolest and of glitz. Contains: 5 colors 

of nail polish.

هولو ويف -  مجموعة طالء األظافر - 
5 عبوات

3C4G HOLOWAVE NAIL POLISH 5 
PK + ART & CRAFT

No.110 

مثل إقامة حفلة على أظافرك! 5 مجموعات 
مختلفة من ألوان النثار  الممتعة يمكن ارتداؤها 
بمفردها أو فوق أي لون صلب.يحتوي على: 5 

ألوان طالء أظافر.

Like having a party on your nails! 5 different 
fun confetti color combinations can be 

worn alone or over any solid color polish. 
Contains: 5 colors of nail polish.

كونفيتي - مجموعة طالء األظافر

3C4G CONFETTI NAIL POLISH + ART 

& CRAFT

No.111 
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CHILDREN'S GIFTS هدايا أطفال

تعتبر هذه الساعة الهدية المثالية ألميرتك الصغيرة التي ستعشقها حتمًا 
وستقضي أجمل األوقات مع شخصياتها المميزة في حين تتعلم قراءة 
 .٣ATM الوقت. تأتي الساعة في علبة ديزني معدنية مقاومة للماء حتى

جلد حقيقي. ضمان لمدة سنة.

احصلي على بعض المتعة مع هذا السوار الذي يتميز بــ ٣ من وجوه 
إيموجي المفضلة لديك. مصنوعة من طالء الذهب األصفر عيار ١٨ 
قيراط لتضفي مظهر ذهب فاخر. تم توفيرها في علبة هدية جميلة.

Snowflakes swirl all over this lovely timepiece featuring Anna 
and Elsa. Learn how to read the time with your favourite 

Disney princesses. Comes in a collectable Disney tin including 
“time to tell time” booklet. 3ATM water resistant. One-year 

warranty.

Have some fun with this bracelet featuring three of your 
favourite Emoji faces. Made with 18K yellow gold-plating 
to ensure long-lasting wear and a luxurious golden look. 

Presented in a branded gift box, this fun item will bring you 
happiness all summer.

DISNEY FROZEN PURPLE WATCH

I TOUCH PLAY ZOOM SMART WATCH FOR KIDS

ديزني فروزن ساعة يد  

ساعة ذكية آي تاتش بالي زوم الذكية لألطفال

New
جديد

SAR 230.00
USD 62.16

SAR 390.00
USD 105.41

No.112 

No.113 
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