
Reduceri „Winter Sale 2020” 

 

 Animax: 5+1 gratuit la conservele selectate de hrană umedă pentru pisici Petkult. 

Promoție valabilă în limita stocului disponibil, până în data de 02.02.2020. 

 Badura: Reduceri cuprinse între 50% și 70% la toate produsele din magazin, până în data 

de 29.02.2020. 

 Benvenuti: Reduceri de iarnă de până la 55% la sute de articole în perioada 02.01.2020-

31.01.2020. 

 Bigotti: Până la 30% discount la articolele selecționate, în limita stocului disponibil. 

 BSB: Reduceri de până la 50% la întreaga colecție de toamnă-iarnă, până în data de 

29.02.2020. 

 Buzz: Reduceri de până la 40%,  până în data de 29.02.2020, în limita stocului disponibil. 

*reducerea se aplică  din prețul inițial; 

*nu se cumulează cu alte promoții active în magazin. 

 Carrefour: Reduceri incredibile la sute de produse , până în data de 12.02.2020. 

 C&A: Reduceri de 30% la articolele deja reduse, în perioada 16.01.2020 – 19.01.2020. 

 Cărturești: Reduceri de până la 35% pentru posesorii de Buletin de Cărturești, la o 

selecție de tiluri și accesorii, până în data de 31.01.2020. 

 CCC: Discount 50% pentru al doilea produs cumpărat sau al treilea gratis. Promoția se 

referă la toate produsele, inclusiv la cele deja reduse. 

 Deichmann: Cumpără două perechi reduse și pe a treia redusă o primești gratuit. 

Cumpără o pereche redusă și pentru a doua redusă achiziționată, vei primi o extra 

reducere de 50%.  Ofertă valabilă până în 26.01.2020. 

 Daniel Klein: Reduceri de până la 40% la produsele selecționate, în limita stocului 

disponibil, până în data de 31.01.2020. 

 Diverta: Reduceri și promoții speciale la articolele selecționate pe baza cardului Club 

Diverta, până în 31.01.2020. Detalii în librărie. 

 Douglas: Reduceri de până la 60% la produsele selecționate, în limita stocului disponibil, 

până în data de 31.01.2020. 

 Edifice Bijou: Reduceri de până la 50% la produsele selecționate, în limita stocului 

disponibil. 

 Edifice Jewelry: Reduceri de până la 50% la produsele selecționate, în limita stocului 

disponibil. 

 Farmacia 3: - Reducere de 50% la Vitamina C Farmacia 3.  

- Reducere de 50% la Ceai Farmacia 3.  

- Reducere de 48.28% la Apă termală Synergy Therm (preț 15 lei).  

- Dr. Juice Argint coloidal 20ppm 200ml redus cu 25%.   

- Reducere de 15% la  Revalid travel set.  

- Reducerile sunt valabile în perioada 01.01.2020-31.01.2020. 

 Gatta: Reduceri de până la 30% la produsele marcate cu etichetă promoțională, până în 

data de 29.02.2020. 



 

 Gerovital: Reduceri de până la 40% la articolele selectate, în perioada 13-19 ianuarie 

2020. 

      25% reducere la cele mai iubite seturi de fiole din gamele Gerovital, în 

perioada 22-26 ianuarie 2020. 

 H&M: Oferte de până la 50% în toate departamentele: femei, copii, bărbați. În limita 

stocului disponibil. 

 Hervis: Reduceri de până la 70% la produsele selecționate, în perioada 16.01.2020 -

29.01.2020. 

 Il Passo: Reduceri de până la 50% la produsele selecționate, până în 29.02.2020, în limita 

stocului disponibil. 

 Jolidon: Reduceri de până la 50% în lunile ianuarie și februarie. 

 Jolie: 50% reducere la articolele selecționate, în perioada 15.01.2020-15.02.2020. 

 Kenvelo: Reduceri de până la 60% până în data de 16.01.2020.  

    Reduceri de până la 70% în  perioada 17.01.2020 – 29.02.2020.  

 Kingart: 50% reducere la diverse modele de bijuterii, până în data de 31.01.2020. 

 Little Rose: Reduceri începând cu 20% la toate articolele din magazin, până în 

31.01.2020.  

 Lee Cooper: Reduceri de până la 60% până în data de 16.01.2020.  

         Reduceri de până la 70% în  perioada 17.01.2020 – 29.02.2020. 

 Marionnaud: reduceri de până la 50% la o selecție de produse, până în data de 

02.02.2020. 

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

 Musette: Final Sale: reduceri de până la 50% la produsele selecționate, până în data de 

31.01.2020. 

 Nomasvello: Fidelitatea se răsplătește în luna ianuarie cu puncte duble pe cardul de 

fidelitate. 

 Noelle: Reduceri de până la 20% la produsele selecționate, până în 31.01.2020, în limita 

stocului disponibil. 

 Optiblu: Până la 70% reducere la rame de vedere și ochelari de soare. 30% reducere la 

lentilele de vedere cu protecție PC. Ofertă 1+1 la lentilele progresive Varilux.                                                     

Promoții valabile până în 31.01.2020. 

 Orsay: Reduceri de până la 50% la produsele selecționate, în limita stocului disponibil. 

Detalii în magazin. 

 Penti: Reduceri de până la 50% la produsele selecționate, până în data de 31.01.2020.  

Prețuri unice la sutiene 29,95 lei, 39,95 lei și 49,95 lei, până în data de 31.01.2020. 

Cumperi 2 dresuri și primești 50% discount la al doilea. 

 Q&Q: Reduceri de până la 50% la produsele selecționate, în limita stocului disponibil. 

 Sensiblu: Reducere de până la 40% la Klorane Șampon Quinine +  vit. B6 200 ml. 

Reducere de 50% la L’Erbolario Balsam de buze cu ulei de argan. Reducere de 25 % la 

Dr. Hart drajeuri cu miere și propolis 24 cpr. Reducere de 33% la Gripovit. 



                 Promoții valabile pentru deținătorii cardului de fidelitate Sensiblu, în perioada 

01.01 – 31.01.2020, în limita stocului disponibil. 

                 Reducere de 50% la Bio-Oil 125 ml. Reduceri de până la  35% la produsele 

Bonilash. 1+1 Cadou Dr. Hart calciu magneziu și vit. D3. Reducere de 50% la Dr. Hart 

vitamina C eff. 

                  Promoții valabile pentru deținătorii cardului de fidelitate Sensiblu, în perioada 

01.02 – 29.02.2020, în limita stocului disponibil. 

 Steilmann: Reduceri de până la 50% la articolele selecționate, până în data de 

07.02.2020. 

 Sport Vision: Reduceri de până la 50%,  până în data de 29.02.2020, în limita stocului 

disponibil. 

*reducerea se aplică  din prețul inițial; 

*nu se cumulează cu alte promoții active în magazin. 

 Teilor: Reduceri de 30% la „Colecția specială Teilor”, până în data de 07.02.2020. 

 Thya: Reduceri de până la 50% la produsele selecționate. Detalii în magazin. 

 Timeout: Reduceri finale până la sfârșitul lunii februarie. 

 Vava: Reduceri de până la 50% la articolele selecționate, până în data de 29.02.2020, în 

limita stocului disponibil. 

 Xpert Beauty: Reduceri de 30% la produsele marca L’Oreal, până în data de 31.01.2020 

și alte promoții atractive. Detalii în magazin. 

 Yves Rocher: Reduceri de până la 50% la produsele tale de frumusețe preferate, până în 

21.01.2020. 


