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Alina, Czernihów   27 marca 2015 r. 

Huraaa!!! Mi dziś przyszła latająca wróżka! 2 dnie spełniała się 

dostawa. Materiał jakościowy. Super zabawka. 

Dziękuje Wam za dobrą obsługę. 

Anna 26 marca 2015 

Zabawka doskonała, powiedzcie a jest coś z taką samą zasadą działania, lecz dla chłopaczków? 

Igor, Aleksandia   21 marca 2015 

Z żartu zamówiłem lalkę i podarowałem swojej dziewczynie)) Otóż ona była szalenie rada temu 

prezentu jako malutka dziewczynka))  

Według jej słów zabawka prosto Super, pracuje na hura! 

Pocharenko Jana, Kamenka    19 marca 2015 

 Za tydzień mojej siostrzenicy będzie 8 lat. Rozstrzygnęłam się zamówić latającą wróżkę na tej 

stronie internetowej. Tu cena niżej na 150 hrywien aniż na innych stronach internetowych. 

Zrobiłam zamówienie, ze mną skontaktował się manager strony internetowej, uściślił wszystkie 

szczegóły i przez 2 dni otrzymałam posyłkę na nowej poczcie. 

Olha m. Połtawa    19 lutego 2015 

Byłam bardzo zdziwiona tym, że wróżka już przez 1 dzień była w moim mieście)) bardzo 

ucieszyłam się Waszemu smsu i poszłam na nową pocztę za posyłką. Super-zabawka! Dziękuje 

Wam! 

Kateryna Kałużna     12 lutego 2015 

Dziwna zabawka! Jestem wdzięczna temu człowiekowi, który stworzył to dziwo. Moja szkodliwa 

córka teraz godzinami gra ze swoją nową kukłą. Przy czym jakość jest bardzo dobra i cena 

dostępna.  

Ira 10 lutego 2015 

Piękna zabawka. Zamówienie przyszło szybko. Jakościowy materiał. Córka jest bardzo 

zadowolona, teraz zamówię jeszcze jedną dla chrześnicy) 

Dmytro 9 lutego 2015 

Bardzo długo rozmyślałem, co podarować córce na urodziny (6 lat). Zobaczyłem w internecie tą 

stronę internetową, poczytałem o zabawce, i rozstrzygnąłem się zamówić latającą wróżkę. 

Córka była bardzo szczęśliwa. Zabawka pracuje dobrze i bez problemów.  

Andżela 7 grudnia 2014 

Zamówiłam taką latającą wróżkę, dostarczyły już na następny dzień. Cieszy cena. Co dotyczy 

kukły, to jest prosto Świetna zabawka, dziwo z skrzydłami. Moje dziecko jest bardzo 

zadowolone. 

Показати ще коментарі – Pokazać jeszcze opinie  

Написати коментар - Napisać opinie 



Характеристики 

Latająca wróżka charakterystyki 

Czas polotu wróżki 10 minut wymaga 10 minutowego ładowania 

10 manut minimalny czas ładowania, pozwoli Wróżce spędzić czas w powietrzu około 9-10 

minut. Dla pełnego ładowania trzeba 25-30 minut. Pracuje kukła za pomocą 6 baterii АА. 

Materiał i rozmiar wróżki 

Latająca wrózka Flying Fairy zrobiona z jakościowego przeciw udarzeniowego plastyku, który w 

całości bezpieczny dla dzieci. Rozmiar zabawki: 8 х 12.7 cm; rozmiar opakowania: 27.9 х 19 

Kierowanie latającą wróżką 

Kierować wróżką potrafi każde dziecko, zaczynając z 4 – ch lat. Proces kierowania jest prosty: 

należy podnosić pod kukłę dłońkę, wskutek czego czujnik odczuwa obecność przedmiotu i 

zmusza jej lecieć co wyżej i wyżej, odpowiednio, czym wyżej dłońka, tym wyżej polot. 

Opakowywania i kompletowanie latającej wróżki 

 W opakowywaniu znajduje się: latająca wróżka, podstawka baza, USB kabel, a także instrukcja. 

Latająca wróżka kupić w: Kijów, Charkiw, Kijów, Dnipropetrowsk, Zaporiżzia, Ługańsk, 

Mikołajów, Cherkasy, Odesa 

Опис товару 

Latająca wróżka 

Wszyscy my rodzajem z dzieciństwa. Czasami marzymy o dziwie, o baśni w której są prawdziwi 

przyjaciele, wierni rycerze, majestatyczni czarodzieje, mądrzy królowie, przepiękni królewicze i 

księżne. I jak malutkie dziwo z dzieciństwa was czeka latająca wróżka flying fairy. Marzenia 

zbywają się! Przecież dziś można kupić kukłę na Ukrainie! Kto powiedział, że czas magów 

poszedł do przeszłości? Aż szczerze wierzycie, czar nie zniknie. Popatrzcie na listę miast, gdzie 

baśń już przyszła, tam pojawiła się kierowana przez radio zabawka. 

Flying Fairy - kukła hit sprzedaży 2015 roku 

Kupicie nie dziwo, podarujecie swojemu dziecku baśń, być może po raz pierwszy w jego, jeszcze 

takiemu malutkiemu życiu. Urośnie wasze dziecko, i już jego dzieci będą trzymały w swoich 

dłońkach latającą wróżkę. Więc tak i zaczynają się baśnie. Sklepy pod święto wypełniają się 

rodzicami, którzy chcą podarować dziwo swoim dzieciom. Nasza zabawka odpowiada nie tylko 

spodziewaniom dorosłych o oryginalności prezentu, ale także marzeniom dziecka o czarze. 

Świetliste oczy dziecka, chyba tego mało? Tak dlaczego nie kupić latającą, wróżkę na Ukrainie 

dla swojej małej  księżniczki, przecież księżniczki i wróżki to tak pięknie. Dziecko gra w dorosłe 

życie, jak tatuś chodzi na pracę, jak mama przygotowuje obiad, i oto, malutkim czarem, kukła 

pomaluje szare dni powszednie. Nasz sklep internetowy potrafi sprzedać popularną kukłę 

latająca wróżka hurtem, cena Was zachwyci! Na podwórzu dwadziety pierwsze stulecie, i cudy 

magów zamieniają cudami nauki, kierowana przez radio latająca wróżka, akurat takie dziwo. 



Popatrzcie do lustra, chyba tam odbija się nie to dziecko, którym kiedyś byliście? Wspomnijcie 

swoje pełne drżenia oczekiwanie dziwa. Jak czekały pod Nowy Rok prezentów od Mikołaja i 

uśmiechów Śnieżki. Gratuluję, teraz same możecie zostać tym samym Mikołajem czy Śnieżką 

przecież wszystko, co dla tego należy tylko wierzyć w dziwo. Wierzcie w dziwo, nauczcie się 

darzyć czar kochanym ludziom, zostańcie dobrym czarodziejem, który jednym wymachem 

pałeczki tworzy cudy. 

Zabawka latająca wróżka w Kijowie i Ukrainie 

 Weźcie swoje malutkie dziecko na ręce, i razem z nim wyruszajcie do czarownego kraju. 

Przeczytajcie na nowo razem z dzieckiem bajki o wróżkach i wspomnicie, z którym interesem 

same czytaliście te książki w dzieciństwie. Latająca wróżka w Ukrainie jest możliwe akurat to, 

czego teraz potrzebują wszyscy ludzie nie zależnie od wieku, nieważnie, ile wam lat, i na ile 

solidnie wyglądacie  bajka potrzebna wszystkim!  

Pamiętajecie na lekcjach historii, chyba wam nie chciało się wzlecieć do samego słońca jak Ikar? 

Machnąć skrzydłami i podnieść się nad ziemią i żeby wiatr poniósł do dalekiego kraju - 

Netlandię. Przecież to, chyba, jedyne miejsce na ziemi, gdzie dzieci nie stają dorosłymi, i cudy 

tak samo są zwyczajne jak poziomkowy deszcz. Zdaje się, że część magii tej niewiarogodnej 

zabawki dotknie nie tylko waszego dziecka, ale także i was. Latająca wróżka, kupić którą pod 

święta staje prawie niemożliwie, stanie się przepięknym prezentem, pośpieszycie nabyć jej 

zawczasu i odczujecie, jak część czaru zacznie przeprowadzać was i w zwyczajnym życiu. 

Latająca wróżka, cena na którą na naszej stronie internetowej was przyjemnie zdziwi, zawsze 

pomoże wam stworzyć baśń dla dziecka. Nie zapominajcie, stworzyć atmosferę święta można 

nie tylko dla syna czy córki, ale także dla wiecznie czymś  zajętych i zakłopotanych dorosłych. Po 

prostu wszystko, co należy dla tego latająca wróżka, videokamera i oto przed wami tworzy się 

czar! A po jakimś  czasie wy z zadowoleniem, w gronie przyjaciół, znów przeżycie szczęśliwe 

momenty. To może nawet stać się tradycją, razem z latającą wróżką wyruszać po falach fantazji, 

pod żaglami marzenia do kraju, gdzie nie ma nic niemożliwego. Z latającą wróżką można 

przekształcić się na reżysera teatru czy kina, zająć się przedstawieniem sztuki albo nawet nagrać 

swój własny film. Nie ma granicy wymysłowi, stwarzajcie swój własny, przepiękny świat razem z 

latającą wróżką. Nieście cząsteczkę dziwa do zwyczajnego życia, twórzcie razem z dzieckiem i 

niechaj nigdy nie zakończy się wasza własna baśń. Przecież latająca wróżka może rzeczywistości 

przekształcić na święto samy zły dzień . 

Przejdzie kilka lat, wasze dziecko urośnie, lecz pewnego razu, przebierając zabawki, natkniecie 

się na pudełko, gdzie zachowuje się latająca wróżka, i magia znów wejdzie do waszego życia. 

Podniesie się nad dłońmi toczona figurka, delikatne skrzydła machną i wróci odczucie, że nie ma 

nic niemożliwego. Drzwi do baśni szeroko otworzą się, i droga wam wskaże wasza latająca 

wróżka. 
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Заказ оформлен - Zamówienie jest załatwione formalnie 

Спасибо за заказ, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время - Dziękujemy za 

zamówienie, nasz menadżer skontaktuje z wami w najbliższym czasie. 


