
olorowanka



Hipcio Henio
Jest urodzonym pływakiem. Cały dzień spędza w wodzie, nawet obiad je przy swoim jeziorku. Uwiel-
bia się pluskać, dlatego jego skóra jest zawsze czysta. Jest najmłodszym z maluchów le petit, ale 
zdecydowanie jest największy. 

Kotka Klara
Najbardziej lubi wskakiwać na dachy i chodzić po płocie. Będąc wysoko, może leżeć i wygrzewać się 
w słońcu. Klara ma bardzo wrażliwą skórę, ale mimo to zawsze dba żeby jej futerko było miękkie i 
czyste. 

Królisia Karolcia
Jest elegantką i uwielbia się stroić. Ze wszystkich maluchów le petit, to ona dba najbardziej o to, żeby 
zawsze mieć  piękne uczesanie. Karolcia i jej duża rodzina mieszkają w niewielkiej króliczej norce  
i są bardzo szczęśliwi. 

Miś Michaś
Mieszka w lesie wśród zielonych drzew i pysznych owoców. Michaś nie ma rodzeństwa, ale lubi 
spędzać czas na samotnych zabawach. Jego ulubionym przysmakiem jest miodek. Jedną z zabaw 
Michasia jest wspinanie się na drzewa - jest w tym mistrzem. 

Piesek Piotruś
Uwielbia bawić się na dworze. Bardzo lubi biegać po leśnych ścieżkach i parkowych alejkach. 
Podczas swoich spacerów Piotruś zbiera śmieci, które zamiast w śmietniku leżą na trawie, bo lubi 
bawić się w czystym parku. 

Zebra Zosia
Jest bardzo odważna. Razem ze swoją niewielką rodziną mieszka na afrykańskiej sawannie. Jak 
każda zebra uwielbia jeść rośliny, najbardziej smakują jej zioła, które nie tylko pięknie pachną, ale są 
zdrowe dla jej brzuszka.   

















Narysuj siebie
i swoje ulubione zwierzątko!



Nawilżające żele 3w1 
Przeznaczone do mycia ciała, włosów i twarzy dzieci powyżej 1. roku życia.
Nie szczypią w oczy, ułatwiają rozczesywanie włosów po kąpieli i zmniejszają ich elektryzowanie. 
Zawierają aż 94% składników pochodzenia naturalnego. 
Zostały przebadane dermatologicznie. Mogą być używane do skóry wrażliwej. 

Poznaj je:

o zapachu

waniliowego biszkopta

o zapachu

lodów śmietankowych

o zapachu

słodkiej landrynki

o zapachu

owocowych żelków

o zapachu

białej czekolady

o zapachu

pianki marshmallow



Bajkowy świat 
ON LINE le petit zaprasza

ZESKANUJ KOD QR
za pomocą telefonu lub odwiedź stronę:
www.lepetit.forte-sweden.com

Poznaj zwierzaki!
Koloruj!
Baw się!

składników
pochodzenia
naturalnego

dla dzieci
powyżej 1. roku

życia


