
IT’S SUMMER SALES TIME! 

 

 Arena Lifestyle - Reduceri de până la 35% la articolele sportive Adidas Originals, 

Arena Icons, Skechers, marcate cu eticheta „sale”, în limita stocului disponibil, până 

în 30.07.2019. 

 Arena Sport - Reduceri de până la 50% la articolele sportive Arena, Adidas Sport 

Performance, Skechers,  marcate cu eticheta „sale”, în limita stocului disponibil, până 

în 30.07.2019. 

 Arman Sport - Reduceri promoționale cuprinse între 10% și 40% la produsele 

selecționate, în limita stocului disponibil. Ofertă valabilă până în data de 31.07.2019. 

 Badura - Reducere de 25% la 1 produs cumpărat și 40% la 2 sau mai multe produse 

cumpărate, iar discountul de 40% se aplică tuturor produselor achiziționate la o 

cumpărătură și regăsite pe același bon fiscal. Ofertă valabilă până în data de 

31.07.2019. 

 Benvenuti - Reduceri de vară de până la 55% la sute de produse, până în 31.08.2019. 

 C&A - Reduceri de până la 50% la articolele selecționate din colecția Primăvară/Vară 

2019. 

 Carrefour - Reduceri de până la 50% la articolele din gama Textile special 

semnalizate, în limita stocului disponibil. Promoție valabilă până în 31.08.2019; 

Reduceri de până la 75% la articole non-food special semnalizate, în limita stocului 

disponibil. Promoție valabilă până în 31.07.2019. 

 CCC - Reduceri de până la 50% la o selecție extinsă de genți și pantofi. Cumpără 

două produse și pe al treilea produs îl primești gratuit sau cumpără un produs și pentru 

al doilea produs achiziționat vei primi 50% reducere.  Ofertă valabilă în perioada 

05.07.2019-31.07.2019. 

 Deichmann - Promoții speciale. Detalii în magazin. 

 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 - Reduceri de 40% la gamele Vichy Ideal Soleil și La Roche Posay 

Anthelios. Ofertă valabilă până în 30.09.2019; Reduceri de 30%  la produsele 

selecționate de protecție solară Avene și A-derma Protect. Ofertă valabilă până în 

31.08.2019; Reduceri de 25% la produsele selecționate Bioderma Photoderm. Ofertă 

valabilă până în 31.07.2019. 



 Gatta - Reduceri promoționale până la 30% la articolele selectate în perioada 15.07-

11.08.2019. 

 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. 

 Il Passo - Reduceri promoționale până la 50% la articolele selectate, până în 

31.08.2019. 

 Ilex Gold - 20% discount la întreaga colecție de bijuterii cu diamante. Ofertă valabilă 

până în 31.07.2019. Detalii în magazin. 

 Kenvelo - Reduceri de până la 70%. Detalii în magazin. 

 Kingart - Reducere de 50% la aproape toate modelele de bijuterii de fantezie, în 

limita stocului disponibil. 

 Kitchen Shop - Produsul lunii iulie -  46% reducere la setul de tacâmuri Zokura. 

 Marionnaud - Reduceri cuprinse între 20% și 70% la o selecție generoasă de produse  

de parfumerie, skin care și machiaj. Promoțiile sunt necumulabile cu alte oferte de 

preț sau reduceri, pe perioada 01.07-25.08.2019. 

 Media Galaxy – Reduceri atractive la sute de articole. Detalii în magazin. 

 Musette - Reduceri finale de până la 60% la produsele selecționate, în limita stocului 

disponibil. 

 New Yorker - Promoții de până la 50% la articolele selecționate, în limita stocului 

disponibil. 

 Nike - Reduceri de până la 40% la articolele selecționate, în limita stocului disponibil. 

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

led facial Proskin Basic. Promoție valabilă în luna iulie. 

 Orsay – Promoții speciale. Detalii în magazin. 

 Sensiblu - Reduceri de până la 70% la produsele L’Occitane. Ofertă valabilă până în 

data de 31.07.2019. 

 Teilor - Discount de 30% la o selecție de bijuterii, valabil până în data de 31.08.2019. 

 Yves Rocher - La două produse achiziționate, al treilea este oferit gratuit. Oferta este 

valabilă până în data de 06.08.2019. 

 


