
Black Friday
 

TRASQUILÓN PERRUQUERS Tractament facial de 90min 60€

CHIC & CHIC Del 20 al 50% de descompte

BLUME & LAMÊRS
Un 20% dte els dies 25 i 26 de
Novembre

MONTSE INTERIORS Dte fins al 70%

SASTRERIA PIZARRO 

CHAS CHAS TEA CO.
20% dte en el Te i 10%
dte accesroris

DLOKOS MODA Fins a un 20% en tota la botiga

SPLENDOR CENTER

FARMACIA M.ESTHER
FERNANDEZ CABRE Fins a un 25% dte en marques

LES AMÈRIQUES 10% en tota la botiga

SENSITIVE CBD 

Descomptes del 5% al 20% de
descomptes

del 10 al 20% en tots els
productes de la botiga

Des del 30% al 50%  



MADONNA MODA

LA SALETA 
30% en totes les eines de ghd ,
3x2 en color +tractament 

SR. MIYAGI 

LA BOTIGA DEL CAFÉ
Càpsules de Cafè 3x2
(compatibles Nespreso) pagues
dues i t'en portes tres

Fins a un 50% dte de
productes seleccionats

STETIC MARIBEL

10 % de dte  en tots els serveis i
fins a un 15% en un altre servei.
Bons de 100€ y bons de 200€ dte
del 20% 

BOBOLI
Tot al -20%* *consulta condicions
a la botiga

ME + & BOUTIQUE 3 peces al 30% de descompte

20%  de dte les peces d'abric

ÓTPICA GLASS Un 30% de dte en les ulleres de Sol

COLCHONERIA JORDÀ
Un 60% de dte en tot l'estock de la
botiga, nomès el 25 de Novembre



ABACUS COOPERATIVA Més de 1.000 alrticles un 50%

EL LLORO DE LA NEGRITA
20% dte en la majoria dels
productes

[KARKASA}
30% descompte en carcasses
personalitzades

[KARKASA}
30% descompte en carcasses
personalitzades

SPORTS CATEDRAL Totes les sabates amb el 10% dte

MINIMUM
*10% pijames i bates 
*20% en roba exterior de nen

LES MITGES 
*10% pijames i bates 
*20% en roba exterior de nen

CASA FIGUERES
**10% pijames i bates
*20% en roba exterior de nens
*20% en roba d'home emportant-
se 2 peces

GET UNREAL *20% dte en una experiéncia virtual


