DRABUŽIAI
Aeronautica Militare

Iki 30% visoms žieminėms striukėms ir megztiniams

Atlantic

20% visoms prekėms

Etam Lingerie

25% visoms prekėms.
Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos Kalėdinei kolekcijai

Gant

Iki 50% pažymėtoms prekėms

Gerry Weber

40% pažymėtoms prekėms

Grey & White

Iki 50% pažymėtoms prekėms

Happeak

20% vaikiškiems drabužėliams
10% papildoma nuolaida visiems kitiems drabužiams.
Vaišiname skanumynais, kava, arbata ar kakava :)

Hiatus

12.08-10 d.
20% visai aprangai
30% suaugusių Sorel avalynei

Hiatus G.O.

100€ dovanų kuponas su kuriuo galėsite padengti iki 40% pirkinio vertės pirkdami JACK WOLFSKIN prekės ženklo
drabužius. Kuponą rasite čia:

Ieva pėdkelnės

12.08
20% visoms Levante prekėms

Marccain

40% pažymėtoms prekėms

Marc O'Polo

Iki 50% pažymėtoms prekėms

Max&Co.

30% visoms suknelėms, aksesuarams ir avalynei

Miglė

20% visam asortimentui (nuolaidos nesumuojamos), galioja tik 12 08 d.

Pierre Cardin

Perkant 2 prekes -10%, perkant 3 prekes -15%, perkant 4 ir daugiau -20%
*Nuolaidos nesumuojamos.
**Diržams, kojinėms, sąsagoms ir kitiems smulkiems aksesuarams nuolaidos netaikomos, bet šios prekės dalyvauja
prekių skaičiavime dėl kiekio.

Twinset

30% visiems aksesuarams, avalynei ir pažymėtoms prekėms

Wolford

10% antrai prekei. Lankytojus vaišiname saldumynais :)

Aldo

12.08 d.
20% perkant šventinius batelius ir aksesuarą

Alikante

20% visam nenukainotam asortimentui
10% papildoma nuolaida nukainotoms prekėms

Bags & More

20% visoms nenukainotoms prekėms

Coccinelle

30% pažymėtoms prekėms

Danija

25% visai avalynei (nuolaida suteikiama nuo pradinės kainos)
iki –50% pažymėtai avalynei.

Ecco

30% pažymėtiems modeliams

House of Samsonite

Perkant 2 prekes -20% pigesnei prekei

AVALYNĖ IR GALANTERIJA

GROŽIO BEI SVEIKATOS PREKĖS IR PASLAUGOS
Vyks imbierinių gėrimų Rochester, austriškų šokoladų ZOTTER, ekologiškų datulių skanėstų degustacijos.
8 d. 12-14 val. ir 9 d. 11-14 val. Autralijos kompanijos „Jack‘N Jill“ atstovė pristatys naujieną – ekologiškas burnos
higienos priemones visai šeimai bei vaikų kūno priežiūros liniją.

Biosala

Cascada

NUOLAIDOS:
60% Eteriniams kvapams ir maistinėms esencijoms BALDINI
30% Kosmetikai ir eteriniai aliejų mišiniams YOU&OIL
20% Latviškai kosmetikai MADARA
20% Imbieriniams nealkoholiniams gėrimams
20% Itališkai kosmetikai ORO DI SPELLO
20% Kalėdiniams dovanų rinkiniams
Perkantiems už 100 Eur – karališka dovana – ekologiškas aliejus “Bio Planete” su sviestu Ghi.
20% visam asortimentui
Kiti pasiūlymai net -50%
Nuolaidos nesumuojamos
12.08 d. 12 - 19 val. parduotuvėje atliekami nemokami makiažai.
Visų, perkančių už 15 Eur ir daugiau, laukia dovanos.

Douglas

Drogas

12.08 d.
11 – 19 val. Nemokamos Douglas makiažo konsultacijos ir patarimai. Registracija: www.douglas.lt/renginiai
12.09 d.
Nemokamos Douglas makiažo konsultacijos ir patarimai. www.douglas.lt/renginiai
Įžiebk šventes – nuolaidos iki 50%

Eagle vision

20% visoms prekėms
*Yra papildomų sąlygų.

Kerastase

35 Eur arba 50 Eur - nuostabus kelioninio dydžio Kerastase produktų (plaukų kaukė, šampūnas ir plaukų aliejus)
pasiūlymas šventinėse dėžutėse!
85 Eur keliaujant ypač patogus naujasis GHD fenas.
Įsigijus bet kuriuos 2 Kérastase produktus, dovanojame Kérastase kelioninio dydžio plaukų laką arba plaukų
formavimo priemonę.
Įsigijus bet kurias 2 L’Oreal Pro priemones, dovanojame L’Oreal Mythic Oil kvepalus namams!

L'occitane

15% visoms prekėms. Nuolaidos nesumuojamos.
30% verbenų kolekcijai ir vyrų kolekcijai „L‘Occitane“
Perkantiems už 69 € ar daugiau, dovana -10 ml rankų kremas ir kosmetinė iš atrinktų kolekcijų.
Apsilankiusius džiuginsime kvapniomis gėlėmis ir vaišinsime gaiviais gėrimais, sangrija.

Lemon Gym

Nemokamas apsilankymas Lemon Gym sporto klube. (Galioja besilankantiems pirmą kartą ir jau sportavusiems jame).
12.08 d. 17-19 val. Susitik su Motyvuotais Atletais Lemon Gym sporto klube. Registracija: https://goo.gl/qFDCfn

Macadamia

20% visam asortimentui
Kiti pasiūlymai net -50%
Nuolaidos nesumuojamos

Make my day

40% LA Splash kosmetikai.
Nemokamos konsultacijos parduotuvėje.

Aukso centras

Papildoma 5% nuolaida viskam

Jahonts

Nuolaidos iki 50%

Majorica

15% visam asortimentui. Perkantiems dovanėlės: firminės Majorica užrašų knygelės arba veidrodėliai

JUVELYRIKA IR AKSESUARAI

MAISTO PREKĖS
20% Salotoms ir mišrainėms
20% Tortams, plokštainiams, vyniotiniams ir pyragaičiams
Maxima XX

25% Džiovintiems vaisiams, riešutams ir saulėgrąžoms
25% Glaistytiems varškės sūreliams
30% Sausainiams
30% Saldainiams ir šokoladui

Presto

20% visoms aromatinėms kavoms

Rūta saldainiai

15% visiems dražė saldainiams

Caffeine

Spicy mochaccino TIK 1,7 EUR

Crustum

Skanėstų degustacijos!

Čili pica

30% tortams ir pyragams. Nuolaidos nesumuojamos.

Fit Food

25% visoms sultims, kokteiliams ir sulčių programoms.
Dovanok sveikas Kalėdas

Miyako

20% sushi rinkiniams

PJazz

20% didelėms picoms

Presto

20% visoms salotoms

Takeway

Užsisakiusius desertą vaišiname juoda kava

Vapiano

TIK UŽ 5,50 EUR populiariausi mūsų patiekalai:
• Pasta Bolognese
• Pasta Crema di Pollo
• Pasta Carbonara
• Pizza Verdure
• Pizza Prosciutto e Funghi
• Pizza Salame

RESTORANAI, KAVINĖS

INTERJERAS IR DOVANOS
1000 ir 1 naktis

C&D Style

Imdeco

30% visiems vokiškiems CAWO chalatams
Daug kitų pasiūlymų parduotuvėje!
12.08 d.
25% viskam
12.09 d.
20% viskam
*Nuolaidos netaikomos baldams.
20% antrai prekei. Nuolaidos nesumuojamos.

Silit virtuvės indai

20% visoms neakcijinėms prekėms.
Nuolaidos nesumuojamos, taikoma didžiausia.
Klientus vaišinsime šokoladiniais saldainiais :)

Staipa

25% visoms prekėms. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos specialiems pasiūlymams

The Home Story

Visi pirkėjai vaišinami gardžiu tortu ir aromatinga kava!

Case4you

KITA
Mercury Goospery Jelly nugarėlės tik 6,99€! Kiekvienam apsipirkusiam POP stovelis dovanų!

Clean Green

12.08
10% drabužių valymui (taikoma kainoms be akcijų)

Mobili linija
Santi Travels

20% originaliems aksesuarams
30% neoriginaliems aksesuarams
100 Eur nuolaida, užsisakant autorinę - egzotinę Santi Travels kelionę
25% tekstilinių drabužių ir gaminių valymui
20% odinių ir kailinių gaminių valymui
5% visoms prekėms

Joglė

*Nuolaida nesuteikiama: avalynės, kilimų, žaliuzių, pūkų ir plunksnų, rankinių, lagaminų, vaikiškų vežimėlių ir kėdučių
valymui, gaminių taisymui.
Už paslaugas sumokant 20 EUR ir daugiau dovanosime kvapą į spintą.

XS Žaislai

12 09-10 d.
20% nenukainotoms prekėms

