
“Super Sales Night”                         1 FEBRUARIE 2014, ORELE 18:00-24:00 

MAGAZINE PARTICIPANTE: 

 

1. Amely:  -30% reducere la articolele care nu se află într-o altă campanie; 

2. Badura: -70% reducere; 

3. Belmondo: Până la -25% reducere la produsele semnalizate; 

4. Benvenuti: Extra 5% reducere la reducerile de iarnă de până la -55% + posibilitatea de a 

câştiga un MINI Cooper participând la tombola aniversară Benvenuti. Detalii în magazin. 

5. Bijuteria deGeorgia: până la -10% reducere; 

6. Brands Collection Store: Până la -75% reducere; 

7. Borsa Rossa: -10% reducere; 

8. Carrefour: Reduceri incredibile la sute de articole; 

9. C&A: Extra 50% reducere la articolele deja reduse; 

10. CCC: -30% reducere la produsele selecţionate; 

11. Cinema: -50% reducere la colecţia toamnă-iarnă; 

12. Coccodrillo: Până la -70% reducere la colecţia toamnă-iarnă; 

13. Cozacone: Până la -50% reducere la articolele selecţionate, în limita stocului disponibil; 

14. Delights: Până la -25% reducere; 

15. Deichmann: Până la -50% la articolele marcate cu etichetă roşie; 

16. Edifice Bijou: până la -50% reducere; 

17. Edifice Watches: până la -50% reducere; 

18. Envy: -50% reducere; 

19. Farmacia 3: -7% reducere cu cardul de fidelitate Farmacia 3; Biodrema - o cremă de 

mâini ATODERM CADOU la orice produs Bioderma Atoderm cumpărat; La Roche 

Posay cremă de corp Lipikar Baume AP + gel spălare CADOU; Abgur ulei de argan bio 

de 50 ml + cremă cu ulei din seminţe de cactus CADOU; -15% reducere la uleiul de 

argan ABGUR de 250 ml şi la uleiul ABGUR SUBLIME (combinaţie de ulei argan, ulei 

cactus, ulei neroli); -20% reducere la gama Alva Sensitive; -50% reducere la Organyc şi 

Bocoton Bio (în limita stocului disponibil); 

20. Gatta: -20% reducere la articolele care nu fac obiectul altor promoţii;  

21. Gotti: Reduceri cuprinse între -20% şi -50%;  

22. H&M: La fiecare 100 lei cheltuiţi, plăteşti cu 20 de lei mai puţin, la 200 de lei plăteşti cu 

40 de lei mai puţin şi, tot aşa! 

23. Histeria House: -70% reducere la colecţia toamnă-iarnă; 

24. Jolidon: Până la -70% reducere; 

25. King Art: Reduceri cuprinse între -50% şi -70% la toată gama de produse; 

26. Killtec: Până la -70% reducere; 

27. LaScarpa: Până la -50% reducere; 



28. Leonardo: până la  -50% reducere la articolele de sezon şi nu numai; 1+1/2 sau 2+1 gratis 

la toate articolele din magazin; 

29. Magic Fashion: Până la 50% reducere la articolele semnalizate;  

30. Magic Tours: Asigurare de călătorie gratuită la orice sejur achiziţionat. 

31. Marionnaud: -30% reducere la majoritatea brandurilor de parfumerie şi  -50% reducere la 

produse proprii (oje, acetone, rujuri, farduri, forfecuţă cuticule, crema corp);  

32. Media Galaxy: Reduceri atractive la zeci de produse. Detalii în magazin. 

33. Mondex: - reduceri de 8% la produsele Mondex; -16% reducere pentru posesorii de Card 

de Fidelitate;  Dacă în data de 01.02.2014 este ziua dumneavoastră de naştere, Cardul 

Mondex vă aduce un discount de 8%, aşadar veţi avea o reducere totală de 24%. 

34. Nike: Până la -40% reducere;  

35. Noelle: până la -30% reducere; 

36. Obsession: -50% reducere; 

37. Office Shoes: până la -70% reducere; 

38. Opticris: Consultaţii oftalmologice gratuite;  Reduceri de până la -30% la rame de 

ochelari de vedere şi de soare; Campanii speciale la lentile aeriene; 

39. OptiONE: -20% reducere la ochelarii de soare (promoţia nu se referă la ochelarii de soare 

Ray Ban); La orice comandă de lentile aeriene Hoya organic 1.5 hvvl primeşti cadou 

încă o pereche de lentile cu tratament HVA: La orice comandă de lentile aeriene Essilor 

cu tratament  crizal forte din gama lentilelor de stoc  primeşte cadou o pereche cu 

aceleaşi dioptrii; La orice set de lentile de contact Pure Vision 2HD primeşti încă o lentilă 

gratuit; La achiziţiile a două seturi de lentile de contact purevision sau Miru primeşti 

cadou o soluţie de întreţinere a lentilelor de contact All clean 60  ml; 

40. Otter: Extra reducere de -20% la o selecţie de produse; 

41. Pada Murre: Reduceri cuprinse între -20% şi -60% la toate puloverele, până la -50% 

reducere la unele modele de cravate, până la -70% reducere la unele modele de pantaloni 

şi sacouri şi -50% reducere la toate paltoanele şi jachetele. La fiecare 300 lei cheltuiţi pe 

acelaşi bon de casă, primeşti cadou o cămaşă; Cele două promoţii se cumulează. 

42. RA Femme: Reduceri cuprinse între -50% şi -70%; 

43. Sensiblu: L'Occitane: - 50% reducere pentru crema contur ochi la achiziţia unei creme de 

îngrijire a tenului 50 ml; Boots: - 50% reducere la al doilea produs cumpărat; Melvita: un 

produs cadou la 2 produse achiziţionate; Avene: -50% reducere la al doilea produs de 

îngrijire a tenului; *Promoţii valabile în limita stocului disponibil pentru posesorii de card 

Sensiblu; 

44. Shabby Chic: -30% reducere; 

45. Splend’Or: -15% reducere pentru ceasuri, bijuterii din argint şi oţel, articole decorative; 

5% reducere pentru bijuteriile din aur; Aceste discount NU SE CUMULEAZĂ cu cele 

deja existente în magazin. Pe lângă aceste promoţii beneficiaţi de până la -50% reducere 

la mărci de ceasuri şi bijuterii selecţionate; 

46. Steilmann: Până la -60% reducere la articolele selecţionate; 

47. Takko Fashion: Până la -70% reducere, în limita stocului disponibil; 

48. Thya Fashion: Până la -30% reducere la articolele semnalizate; 

49. Visage: -50%; 

50. Yves Rocher: Până la -50% reducere la o selecţie de produse; 



 

Ofertele sunt valabile pentru produsele şi obiectele selecţionate, în limita stocurilor disponibile! 


