
Beat the summer heat with the coolest sales!  

 

 

Arena Lifestyle - Reducere de până la 40% la articolele sportive selectionate in 

limita stocului disponibil. Perioada 1 iulie-30 iulie. 

Arena Sport - Reducere de până la 60% la produsele de sezon pentru adulți și copii: 

șorturi, tricouri, papuci, costume de baie. Perioada 1 iulie - 30 iulie.   

Benvenuti -  Reduceri de până la 60% la sute de produse, până în 28 iulie. 

BSB -  50% reducere la colecția primavară-vară, până în 31 august. Detalii în 

magazin.   

Buzz - Reduceri de până la 40%, până în 31 august. Detalii în magazin.   

Carrefour -  50% reducere la sute de articole, până în 31 iulie.   

Cărturești -  2 + 1 gratis la cărțile editurii Art 

- 20% reducere la selecția "101 cărți de citit într-o vară"; 

- 20% reducere la o selecție de produse gastronomice 

- Cadou cartea "Miracolul del porto" de Sebastian Torok la 

achiziționarea a una sau mai multe cărți cu tematică sportivă de la 

editura Publica 

Promoții valabile până în 31 iulie. 

CCC - 50% reducere la o selecție de produse. Detalii în magazin.   

Cover  Shop - Cumperi 2 produse și primești 1 gratis.  

Oferta este valabilă pentru toate tipurile de produse și va avea loc 

până în data de 31 august, inclusiv. Detalii la insulă. 

Douglas - Reduceri de până la 60% la o selecție de produse, până în 31 august. 

Enzo Bertini - Reduceri de până la 60% la sute de produse, până în 28 iulie. 

Fanylux - Reduceri de 30% și 50% la articolele selecționate, până în 30 septembrie. 



Farmacia 3 - Reduceri cuprinse între 20% și 30% la produsele solare 

dermatocosmetice din diverse game (Avene, A-derma, Vichy, La 

Roche Posay).                                                                                                                                                                      

- La achiziția a două produse din aceiași gamă veți primi un cadou. 

 Promoțiii valabile până în 31 august. 

Gerovital - Reduceri de până la 30% reducere reducere la produsele selectate, 

până în 15 iulie. 

- 25% reducere la produsele dermatocosmetice Gerovital H3 Derma+, 

în perioada 19 iulie- 1 august .   

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

disponibil. 

Hervis - Reduceri de până la 70% la articolele selecționate, până în 21 iulie.          

Icon - Reduceri de până la 50% la articolele selecționate. Detalii în magazin. 

Il Passo - Reduceri de până la 50% la produsele selecționate, până în 31 iulie. 

Detalii în magazin. 

Kenvelo - Reduceri de până la 60% la articolele selecționate, până în 2 august. 

Detalii în magazin. 

 

L'Store - Reduceri de până la 50%  la articolele selecționate, până în 31 august. 

Detalii în magazin. 

 

La Perlas - Reduceri între 10% și 50% la toate articolele în limita stocului 

disponibil, inclusiv la colecția nouă. 

Lee Cooper - Reduceri de până la 60% la articolele selecționate, până în 2 august. 

Detalii în magazin. 

Little Rose - Reduceri de până la 50% la articolele selecționate, în limita stocului 

disponibil. 

Media Galaxy - Reduceri atractive la mii de articole. Mega Oferte la aparatele de 

aer condiționat și alte produse de sezon. Detalii în magazin. 



Musette - Reduceri finale la produsele selecționate. Detalii în magazin. 

Nobila Casa - Reduceri de până la 30% la o selecție de articole de bucătărie și arta 

mesei. Perioada 19 iulie-29 august. 

Noodle Pack - În fiecare săptămână: -20% sau chiar 30% reducere,  răcoritoare sau 

snack-uri gratuite, combo-uri delicioase cu desert inclus. Detalii în magazin. 

Noriel - Reduceri atractive de până la 50% la sute de produse, până în 1 august. 

Optiblu - Reduceri de până la 70%, până în 30 septembrie. Consult gratuit pentru 

determinarea dioptriilor, până în 30 septembrie. 

Opticris - Reduceri de până la 30% la ramele de vedere și ochelarii de soare la 

brandurile selecționate.                                             

      -  Până la 20% reducere la lentilele aeriene și lentile progresive 1+1 cadou. 

Detalii în magazin. Perioada campaniei este până la 31 august. 

Orsay - Promoții speciale. Detalii în magazin. 

Pandora - Ofertă specială -20% discount la achiziționarea unei brățări cu 2 elemente 

(perioada 1.07-31.12 sau în limita stocului disponibil).                                                                                                                                                                              

Preț promoțional pentru setul de brățări Pandora Signature pentru membrii  clubului 

Pandora care achiziționează setul compus din cele trei brățări la 1519 lei în loc de 

1717 lei. ( perioada 1.07-28.07 ) 

Professional Shop - Vopsea Lakme Collage și Gloss + Oxidant gratuit.  

- Reduceri de 10% la gama de aparatură Upgrade. Detalii în magazin. 

Sarah Pop - Reduceri de până la 40% pentru o serie de articole semnalizate la raft 

prin etichetă galbenă. Detalii în magazin. 

Sport Vision - reduceri de până la 50% la o mulțime de articole, până în 31 august. 

Detalii în magazin. 

Time Out - Reduceri de până la 60% la articolele selecționate, până în 2 august. 

Detalii în magazin. 



Triumph - 50 % la lenjeria Triumph și Sloggi din colecția de primăvară începând 

cu 15 iulie; 

- 30 % la costumele de baie din colecția Sloggi și alte branduri; 

- 50 % la costumele de baie Triumph și Sloggi din colecția anului 

2021 începând cu 15 August. 

Top Shop - Reduceri de până la 50% la saltele Dormeo, până în 31 august. 

Velvet - Reducere de 10% la articolele selecționate. Detalii în magazin. 

Xpert Beauty - Reduceri de până la 50% în limita stocului disponibil, până în 02 

august. 

Yves Rocher - Reduceri de până la 50% la produsele selecționate, până în 20 iulie.  

Detalii în magazin. 

 


