
SALES ARE HERE! 

   

Alma Kert - Reducere de 10%, până în 31 iulie. Detalii în florărie. 

Altex - Reduceri de sezon. Detalii în magazin. 

Ares - Reducere între 30-70% la articolele selecționate, până în 31 august. 

Benvenuti - Reduceri de vară de până la 70% la sute de produse. Ofertă valabilă 

până în 30 iulie. 

Brands360.com - Reduceri de până la 50% la articolele selecționate. Reducerea se 

aplică la casa de marcat, în limita stocului disponibil. 

City Shoes - Reduceri  de 30% și 50% la articolele selecționate, în limita stocului 

disponibil, până în 31 august. 

Farmacia 3 – Dona - 30% reducere la produsele solare dermocosmetice din 

gamele Vichy și La Roche Posay; 

30% reducere la produsele solare dermocosmetice din gamele Avene și A-derma; 

Sun Care Avene - la oricare 2 produse solare cumpărate din gama Avene, primiți 

cadou un produs Avene din oferta disponibilă în farmacie; 

28,8% reducere la Effitan Spray natural anti căpușe și țânțari; 

9 lei gel dezinfectant pentru mâini Hexisept x 50 ml. 

Promoții valabile până în 31 iulie. 

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

disponibil. 

Hervis - Reduceri de până la 70%, până în 22 iulie.                                                                                                                                                                                                                            

Ultima șansă la reducerile de vară, în perioada 23 iulie - 8 august. 

Jolie - 10% reducere la toate produsele, în perioada 24 - 31 iulie. 



Klarmann - Reducere de până la 70% la ochelari de soare, rame de vedere și 

30% discount la lentilele cu protecție calculator. Oferte valabile până în 31 august. 

Man’s Style Fashion - Reduceri de până la 30%, până în 31 iulie. 

Nomasvello  - 40% reducere la epilarea definitivă, până în 31 iulie. 

Noodle Pack - Super crispy la super prețul de 15.90 lei. Ofertă valabilă pentru 

achiziția din locație, până în 9 august. 

Orsay - Promoții speciale. Detalii în magazin. 

Totem -Târg de rechizite școlare. Start la reduceri. Perioada 29 august -                           

3 septembrie. 

   


