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OS BRINQUEDOS DE MADEIRA DA NOSSA INFÂNCIA ESTÃOOS BRINQUEDOS DE MADEIRA DA NOSSA INFÂNCIA ESTÃO
COM DESCONTOS ESPECIAISCOM DESCONTOS ESPECIAIS

São versões aprimoradas de verdadeiros ícones, e estão 30% mais baratas na Verbaudet.São versões aprimoradas de verdadeiros ícones, e estão 30% mais baratas na Verbaudet.

Antes dos tablets, dos smartphones, das consolas e dos brinquedos que se carregam com um caboAntes dos tablets, dos smartphones, das consolas e dos brinquedos que se carregam com um cabo

USB, havia brinquedos de madeira ou plástico rígido — e pouco mais. USB, havia brinquedos de madeira ou plástico rígido — e pouco mais. 

Muitos com certeza se lembrarão destes giríssimos e práticos brinquedos — até porque na verdadeMuitos com certeza se lembrarão destes giríssimos e práticos brinquedos — até porque na verdade

nunca passaram de moda, tendo até recentemente feito um regresso em várias cadeias.nunca passaram de moda, tendo até recentemente feito um regresso em várias cadeias.

Desta vez, e mesmo a tempo do Natal, estes produtos chegaram à Verbaudet. E mais: estão comDesta vez, e mesmo a tempo do Natal, estes produtos chegaram à Verbaudet. E mais: estão com

desconto. desconto. 

Na famosa plataforma Na famosa plataforma onlineonline de compras para bebés e crianças, há mais de 300 ofertas mais de compras para bebés e crianças, há mais de 300 ofertas mais

baratas e incríveis, versões aprimoradas dos antigos clássicos.baratas e incríveis, versões aprimoradas dos antigos clássicos.

Pode encontrar desde xilofones a cavalos de madeira, casas de formas, torres de cubos, comboios,Pode encontrar desde xilofones a cavalos de madeira, casas de formas, torres de cubos, comboios,

malas de médico, comidas e eletrodomésticos de �ngir, puzzles e muito mais. malas de médico, comidas e eletrodomésticos de �ngir, puzzles e muito mais. 

Além de lindos, a marca garante que os brinquedos têm certi�cação FSC, o que signi�ca que asAlém de lindos, a marca garante que os brinquedos têm certi�cação FSC, o que signi�ca que as

matérias usadas são provenientes de �orestas geridas de forma responsável. matérias usadas são provenientes de �orestas geridas de forma responsável. 

As entregas são grátis a partir dos 29€.As entregas são grátis a partir dos 29€.
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