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*Промоциите са валидни от 01.06.2016 г. до 30.06.2016 г. или до изчерпване на наличностите. 

Попитайте нашите консултанти за останалите валидни промоции.

T O P  O F F E R S

AIGNER AIGNER BLACK & WHITE MAN
СПЕЦИАЛНА ЦЕНА 95 лв. за 125 мл 

DAVIDOFF  
-20% Специална промоционална цена на всички 
аромати на марката DaviDoff

TRUSSARDI MY SCENT 
СПЕЦИАЛНА ЦЕНА  на тоалетна вода 50 мл, 
98 лв. вместо 123 лв.            

TRUSSARDI BLUE LEND 
СПЕЦИАЛНА ЦЕНА  на тоалетна вода 100 мл, 
134  лв. вместо 168 лв.           

SALVADOR DALI  SEA & SUN 
СПЕЦИАЛНА ЦЕНА 35 лв. за 30 мл и 51 лв. за 50 мл

LACOSTE 
-20% Специална промоционална цена на всички 
дамски аромати на марката LACOSTE

-20%

-20%
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*Промоциите са валидни от 01.06.2016 г. до 30.06.2016 г. или до изчерпване на наличностите. 

Попитайте нашите консултанти за останалите валидни промоции.

PACO RABANNE OLYMPEA
При покупка на OLympEA Edp 50 мл/80 мл 
получавате подарък чанта.

PACO RABANNE INVICTUS
При покупка на inviCTuS EdT 100 мл 
получавате подарък тоалетна чанта за път.

PACO RABANNE LADY MILLION
При покупка на LAdy miLLiOn ЕdT/Edp 50 мл или 
80 мл получавате чанта за плаж

PACO RABANNE 1 MILLION
При покупка на 1 miLLiOn 100 мл/50 мл получавате 
подарък 1 miLLiOn душ гЕЛ 100 мл.

CAROLINA HERRERA 
При покупка на Ch mEn privE EdT 50 мл/100 мл полу-
чавате подарък Ch mEn privE балсам за след бръснене.

CAROLINA HERRERA 
При покупка на продукт над 100 лв. от линиите 212, 212 
mEn, 212 vip, 212 vip mEn, 212 vip rOSE получавате 
подарък тишърт.
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*Промоциите са валидни от 01.06.2016 г. до 30.06.2016 г. или до изчерпване на наличностите. 

Попитайте нашите консултанти за останалите валидни промоции.

T O P  O F F E R S

VALENTINO
При покупка на vALEnTinO dOnnA Edp 50/100 мл 
или vALEnTinA Edp 100 мл получавате луксозна тоа-
летна чанта.

GABRIELA SABATINI 
-20% на всички аромати с марка GAbriELA SAbATini 
от линиите hAppy LifE, miSS GAbriELA и 
miSS GAbriELA AT niGhT.

MAX FACTOR
Безупречна визия от mAx fACTOr
Само сега бронзираща пудра brOnzinG pOwdEr, 
спирала ExCESS vOLumE и фон дьо тен LASTinG 
pErfOrmAnCE са с 25% отстъпка.

MANHATTAN CLEARFACE
СПЕЦИАЛНА ОТСТЪПКА 20% от цената на pErfECT 
mAT mAkE-up – 10,59 лв. вместо 13,30 лв.

DSQUARED2
При покупка на продукт над 100 лв. от линиите 
hE wOOd и ShE wOOd получавате подарък 
комплект тенис за плаж.

-20%

-25%

-20%

-20%

I LOVE…
Ароматни изкушения от i LOvE…
Всички продукти от линия rASpbErry & bLACkbErry 
са с 20% отстъпка.
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*Промоциите са валидни от 01.06.2016 г. до 30.06.2016 г. или до изчерпване на наличностите. 

Попитайте нашите консултанти за останалите валидни промоции.

BIOTHERM 
При покупка на слънцезащитен продукт с марка 
biOThErm получавате подарък – летен несесер, а при 
покупка на два  продукта от марката, единият от които 
слънцезащитен, получавате подарък – кърпа за плаж. 
Срок на промоцията: 01.06.2016 г. – 30.06.2016 г. или до 
изчерпване на подаръците.

LANCôME
Вашият подарък, продукт в специален размер по избор 
при покупка на продукти от марката на стойност над 
110 лв.

LANCASTER SUNCARE
Вземете своя подарък от Lancaster. При покупка на 
1 продукт – плажен несесер, за 2 продукта – плажна 
чанта, за 3 продукта – плажна хавлия.
*Предложението е в сила до изчерпване на наличностите.

DEBORAH
-20% Специална промоционална цена на всички про-
дукти за слънцезащита на марката deborah.

DOUGLAS SUN
-20% Специална промоционална 
цена на всички продукти за 
слънцезащита на марката 
dOuGLAS Sun.

-20%

-20%
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