DIVERTE-TE COM O MUNDO DO

TIRANOSSAURO REX

obtém UmA RÉPLICA Do

TIRANOSsAURO REX Em GRANde FORMATO
COM O ESQUELETO COMPLETO
Especialistas biólogos, paleontólogos e escultores colaboraram para criar uma réplica à escala
de um dos dinossauros mais tem veis de todos os tempos.

COBRE TODOS OS OSSOS COM A PELE
Podes cobrir o esqueleto com a pele que reproduz fielmente o Tiranossauro Rex.

UMA REPRODUÇÃO FIEL
ATÉ AO MAIS PEQUENO PORMENOR

PODER S MONTAR TODO O ESQUELETO
DESTE DINOSSAURO

Os OLHOS

DENTADURA

mostram o aspeto
feroz destes animais

de um grande sáurio

A PELE do animal

Monta o ESQUELETO

foi recriada
por especialistas

do T-Rex com os seus diferentes ossos

Aprecia as GARRAS
mais tem veis que consegues
imaginar

UM T-REX FÁCIL DE MONTAR
Sistema de montagem fácil,
seguro e inovador

Todas as peças da coleção encaixam umas nas
outras graças a um sistema seguro que garante
a melhor fixação.

DIVERTE-TE
A MONTAR O ESQUELETO
DO DINOSSAURO MAIS
CONHECIDO E TEMIDO:
o

T-REX

Dentadura completa

Os dentes são introduzidos, um a um,
na mandíbula deste grande sáurio.

Monta as suas poderosas garras

As extremidades mais medonhas
do Cretácico.

A CAUDA

equilibrava o peso
corporal do T-Rex

COMO ERAM? ONDE VIVERAM? QUANDO OCUPARAM A TERRA?

TUDO SOBRE OS DINOSSAUROS!

Aprende e diverte-te enquanto descobres todos os segredos dos dinossauros. Conhece a vida fascinante
destes grandes sáurios numa exclusiva e completa obra editorial, única no seu género. Nela se regista,
com grande luxo de pormenores, como eram os gigantes que dominaram a Terra há milhões de anos.

COMO ERAM OS DINOSSAUROS

Predadores, couraçados e necrófagos, entre outros.
Descobrirás as maiores curiosidades sobre cada um
destes animais.

CAÇANDO DINOSSAUROS

Todos os segredos sobre as técnicas que fazem dos
paleontólogos autênticos detetives do passado.
Localiza as melhores
jazidas do mundo

TODOS OS DINOSSAUROS
Aprende sobre as mais
diversas espécies

Um guia completo para reconheceres
as principais espécies de dinossauros
e saberes tudo sobre elas.
Descobre todos os recordes
no mundo dos dinossauros

Aprende tudo
sobre os fósseis

Dinossauros e outros
monstros pré-históricos
por terra, mar e ar

Informa-te sobre as mais
diversas espécies

DINOMANIA

A ERA DOS DINOSSAUROS

Uma viagem no tempo e no espaço, em que
poderás observar como era o planeta Terra durante
o dom nio destes grandes sáurios.

Com ilustrações muito
cuidadas e realistas

Descobre os dinossauros
mais divertidos do cinema e
da televisão, entre outros

Godzilla, Jurassic Park e mais.
Cientistas, desenhadores, cineastas e naturalistas
enfrentaram estes grandes gigantes.

O dinosSauro mAis terrível
DE TODOS OS TEMPOS

TIRANOSsAURO REX
Diverte-te a montar e a brincar com um
Tiranossauro Rex com 1,20 m de altura,
com o seu esqueleto completo.
Um tem vel dinossauro carn voro que
atingia enormes proporções: media
cerca de 13 metros e podia chegar
a pesar 7.000 quilos.

1,20 metros de altura
Esqueleto completo
Pormenores de grande realismo

FÁCIL DE MONTAR

MONTA
O ESQUELETO
COMPLETO DE
UM DINOSSAURO
DE GRANDE
FORMATO

PRÓXIMA ENTREGA
Fascículo 2 + oferta de endocrânio
+ DENTES DO PALATO
+ PELE DO CRÂNIO DIREITO
2.ª ENTREGA
POR APENAS

3 , 95 €
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www.dinocolecao.com
Todas as semanas uma nova entrega com o

ea

Às 5ªs feiras de 8 de setembro de 2016 a 15 de março de 2018 (Duração: 18 meses).
PVP 1ª entrega 1€ Cont.; PVP 2ª entrega 3,95€ Cont.; PVP restantes entregas 6,95€ Cont. Coleção de 80 entregas compostas por fascículo + oferta de peça(s).
Preço total da Coleção 547,05€. Preços válidos para Portugal Continental, IVA incluído.

