
HOT SUMMER SALE 2019! 

 

 Altex - Reduceri de sezon. Detalii în magazin. 

 Benvenuti - Reduceri de vară de până la 55% la sute de produse, până în 

31.08.2019. 

 Enigma - Reduceri de 10% la produsele marca Enigma și la produsele 

Bio Planet, Farmaderbe Italia. Promoție valabilă până în data de 

31.07.2019. 

 Farmacia 3 – Dona - Reduceri de 40% la gamele Vichy Ideal Soleil, 

Capital Soleil și La Roche Posay Anthelios. Ofertă valabilă până în 

31.08.2019; Reduceri de 30% la produsele selecționate de protecție solară 

Avene  și  A-derma Protect. Ofertă valabilă până în 31.08.2019; Reduceri 

de 30% la produsele selecționate Bioderma Photoderm. Ofertă valabilă 

până în 31.08.2019. 

 Flavours - Salted caramel frappuccino - 16 lei; Milk tart shake - 16 lei;                                                                               

Ice tea homemade - 10 lei; Latte on ice - 12 lei; White moccha - 10 lei;                                                                                 

Black forest - 10 lei. 

 H&M - Reduceri de până la 50% la articolele selecționate, în limita 

stocului disponibil. 

 Hervis - Reduceri de vară de până la 70%. Ofertă valabilă până în 

11.08.2019. 

 Jolie - Reduceri de până la 30% la produsele selecționate, începând cu 

15.08.2019. 

 Klarmann - Reduceri de sezon la ochelarii de soare. Ofertă valabilă în 

perioada  01.07.2019-31.08.2019, în limita stocului disponibil; Reduceri 

de 25% la modelele Polaroid din colecția 2017-2018; Reduceri de 50% la 

toate modelele Ocean, Polar, Montana, SunOptic. 



 Nomasvello - Reducere de 34% la tratamentul ProSkin  Complet și cadou 

un tratament facial Proskin Basic. Promoție valabilă în luna iulie. 

 Orsay - Promoții speciale. Detalii în magazin. 

 Pizza Hut Delivery -  Pizza Margherita de dimensiune mică pe blat clasic 

sau italian cu 2 topping-uri la alegere și o băutură din gama Coca-Cola la  

0.5 l. pentru doar 19 lei. 

 Trendy Bijou & Funny Gifts - Reduceri de 50 % la aproape toate 

modelele de bijuterii de fantezie, în limita stocului disponibil. 

 Tucano Coffee - Omletă și orice cafea clasică la numai 15 lei. Ofertă 

disponibilă zilnic, în intervalul orar 9:00-12:00.  Orice cafea clasică și un 

croissant proaspăt cu unt la numai 10 lei. Oferte valabile până în 

31.08.2019. 


