
MIERICICA
Este hărnicia întruchipată. Fiind o albină 
lucrătoare, ea are grijă de curăţenia 
stupului, creşterea puilor şi procurarea 
hranei. Ea adună nectarul florilor și îl 
aduce în stup, unde îl transformă în miere. 

Voioșel
Fiind un băiețel albină sau trântor, Voioșel are grijă 
ca toți membrii familiei de albine să fie binedispuși. 
El asigură ventilația în stup, încălzind prin căldura 
corpului său puii de albină, lucru care ajută la 
dezvoltarea mai rapidă a familiei de albine.

AlbĂstrica
Este o adevărată expertă 
într-ale zborului. Libelula 
Albăstrica poate zbura vertical 
sau poate staționa în aer ca un 
elicopter. Ea își prinde prada 
din zbor, fiind o vânătoare care 
nu dă greș, prinzând peste 95% 
din prada vânată.  

FLU-FLU
Fluturele Flu-Flu este un zburător 
foarte iscusit. El poate zbura cu o 
viteză de 50km/oră, până la 4 km 
înălțime sau pe distanțe de peste 
4000 km. Si cum există peste 24.000 
de specii de fluturi, Flu-Flu are 
întotdeauna cu cine să zburde pe cer. 

BULINUȚA
Bulinuța, adică buburuza sau 
gărgărița, e un adevărat ajutor de 
grădinar. Ea se hrănește cu insecte 
dăunătoare pomilor fructiferi și 
legumelor. Buburuzele pot fi 
galbene, roșii, portocalii, albe și 
chiar negre.  

Omida Papătot este o mare 
pofticioasă. Ea poate mânca de 
27.000 de ori greutatea corpului ei. 
Ochii ei servesc doar pentru a o 
ajuta să facă diferența dintre 
lumină și întuneric. Omizile pot 
produce mătase, din care pot 
construi un cocon. 

PapătotÎn fiecare stup există o singură Mamalbină, 
adică o regină albină. Ea este mereu foarte 
ocupată, pentru că ea conduce stupul și are o 
mulțime de treburi de făcut. 

Mamalbina

Preț standard: 46.64 Lei/buc 

20 lei cheltuiți = 1 punct bonus

puncte
bonus5 +13,99 Lei
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Strânge punctele bonus în perioada  19 mai – 27 iulie 2021.

Primești câte un punct bonus pentru fiecare 20 lei cheltuiți pe un bon fiscal.

Folosind Cardul PENNY. obții un număr dublu de puncte bonus primite 
pentru valoarea fiecărui bon.

Poți aduna puncte suplimentare cumpărând produse aflate 
în promoțiile săptămânale.

Poți folosi punctele bonus pentru cumpărarea produselor
în perioada 19 mai -10 august 2021.

Completează talonul și poți achiziționa seturile din campanie
 la prețuri cu 70% mai mici față de prețul standard.%

Card

Cum se colecționează?

Economisim bani, nu dragoste

Promoție valabilă în limita stocului disponibil, în perioada 19.05 – 27.07.2021

Joacă-te cu insectele pufoase 
și află-le secretele.

Un pluș de aventură
prin natură!

Regulamentul campaniei pe penny.ro

Taloanele modificate, corectate, lipite, deformate, fotocopiate, deteriorate
sau care nu au punctele bonus corespunzătoare nu vor fi acceptate.


