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LEGO FRIENDS 41391
Salon fryzjerski w
Heartlake
Cena

109,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

41391

Kod EAN

5702016618785

Producent

Lego

Ilość klocków

235 szt.

Rok wydania

2020

Wiek

6+ lat

Opis produktu
Salon fryzjerski to świetne miejsce na spotkania z przyjaciółmi i
plotkowanie przy kawie. Salon w tym zestawie oferuje mnóstwo
ciekawych scenariuszy pomysłowej zabawy. Znajduje się w nim cała
masa uroczych akcesoriów do włosów, takich jak suszarki i peruki.
Można puścić wodze wyobraźni! W zestawie LEGO® Friends Salon
fryzjerski w Heartlake (41391) dzieci mogą grać rolę klientki lub stylistki
i wyczarowywać zwariowane fryzury. Na stanowiska! Niezwykle
szczegółowe stanowiska do zabawy pozwolądzieciom poprowadzić
minifigurki przez cały proces odwiedzin w udawanym salonie
fryzjerskim. Te urocze funkcje obejmują umywalkę w kształcie muszli,
fotel fryzjerski, stanowisko do stylizacji i kasę. Fioletowa grzywka to
może nie jest taki zły pomysł… Instrukcje w nowej stylizacji Wszystkie
zestawy LEGO® zawierają broszurę z superłatwymi instrukcjami
budowania, a Salon fryzjerski w Heartlake zapewnia oprócz tego także
ulepszone instrukcje. Wystarczy pobrać aplikację LEGO® Life i użyć
funkcji Instructions PLUS, by wyświetlić podgląd modelu, powiększać go
i obracać. Tak się buduje w epoce cyfrowej!
Młodzi styliści spędzą długie godziny na kreatywnej zabawie
zestawem LEGO® Friends Salon fryzjerski w Heartlake. Mogą
udawać, że podcinają i układają włosy przyjaciołom, lub wyobrazić
sobie, że idą do fryzjera jako klient, który chce zmienić fryzurę.
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Zestaw wypełniony jest ciekawymi funkcjami, które inspirują do
pomysłowej zabawy. Dwie minilaleczki, dwa fotele fryzjerskie,
umywalka do mycia włosów i mnóstwo akcesoriów, takich jak
szczotki i peruki, tworzą atmosferę prawdziwego salonu
fryzjerskiego.
Dzieciom spodoba się zmienianie fryzur minilaleczkom
przechodzącym przez kolejne etapy wizyty w salonie fryzjerskim.
Żeby zabawa była jeszcze lepsza, do zestawu można dodać
minifigurki z innych modeli LEGO®!
Zestaw 41391 Salon fryzjerski w Heartlake składa się 235
elementów i będzie doskonałym upominkiem dla dzieci z ogromną
wyobraźnią i niewielkim doświadczeniem w budowaniu. Sprawdzi
się jako prezent na urodziny, święta lub z innej okazji dla dzieci w
wieku od 6 lat.
Salon fryzjerski ma ok. 11 cm wysokości i 17 cm długości, jest więc
wystarczająco mały, by mógł stać cały czas na półce i służyć do
wesołej zabawy. Dzieci mogą też połączyć go z innymi zestawami
LEGO®, by mieć jeszcze więcej możliwości twórczej zabawy.
Do zasilania salonu fryzjerskiego w mieście Heartlake nie są
potrzebne baterie. Kreatywna zabawa wymaga jedynie prostych
instrukcji, odrobiny doświadczenia w budowaniu i żywej dziecięcej
wyobraźni.
Czy Twój mały konstruktor jest gotowy na niezwykłą zabawę?
Pobierz aplikację LEGO® Life i pomóż mu skorzystać z funkcji
Instructions PLUS, za pomocą której może zobaczyć salon fryzjerski
w trybie podglądu, a także powiększać go i obracać. Tak się buduje
w epoce cyfrowej!
Zaproś młodych konstruktorów do miasta Heartlake. Dziewczęta z
serii LEGO® Friends już czekają, by wraz z nimi przeżyć najbardziej
emocjonujące udawane przygody.
Zestawy LEGO® spełniają najwyższe standardy branżowe oraz
wewnętrzne kryteria jakości Grupy LEGO. Dzięki temu wszystkie
klocki mają jednolity wygląd, pasują do siebie i można je za każdym
razem z łatwością połączyć i rozdzielić — i tak jest niezmiennie od
1958 roku.
Rygorystycznie testujemy wszystkie zestawy, klocki i akcesoria
LEGO® Friends, dzięki czemu mamy pewność, że każdy z zestawów
spełnia najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa i jakości.
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