
Llista de descomptes en comerços campanya “Regals amb 

cor” 

 

Magic Peluqueros:  

- 25% dte. en planxa GHD + funda tèrmica de regal 

- Tractament àcid hialurònic + pentinat: 30€ 

- Tractament allisat Keratina brasiler: 90€ + tallada de regal 

 

Chic: 

- 15% dte. en bijuteria 

 

Bisuk’arte: 

- 20% en penjoll filigrana amb forma de cor amb fil d'acer, cristall, miyuki i 

pedra natural 

 

Exclusive Peluquerías: 

- 40% en semipermanents de mans 

- 30% en tractament lifting àcid hialurònic 

 

Clínica Sevila: 

- 15% en quiropòdia 

- 2x1 en classes de pilates (classe de matins) 

- Bo de 5 sessions de presoteràpia: 65€ 

 

Centre d’Estètica Desi: 

- 20% en massatge relaxant d’esquena en parella amb ciri d’oli: 

- Oli d’argània per a ell 

- Fruita de la passió per a ella 

 

Diez duros:  

- 20% en bossa de dona i bandolera d'home 

Raquel Parodi:  

- 50% en bosses 

 

Valentín Peluqueros:  

- 10% en tallada de senyora o cavaller 

 

Depibelium:  

- Adquirint una sessió de fotodepilació obtindràs una sessió de fotorejoveniment 

gratis 

 



Bella Dona Saló d´Estetica:  

- 20% en sessió de mesoteràpia facial 

 

Xarma Lencería:  

- 50% en Pijama de senyora o cavaller 

 

La Abeja de Oro:  

- 15% en massatge relax 

 

Che Bella Stylist:  

- 10% en tallada i assecada 

 

Elixir 2016 Sant Joan:  

- 15% - 30% en Eau  de toilette Victorio Lucchino capritx floral de  dona o 

Adidas eau de toilette home 

 

Centro Óptico Diagonal:  

- 15% ulleres de sol 

 

El Armario de Lillo:  

- 30% - 50% en llenceria, camises home, corbates, i bòxers 

 

Ana´s Place:  

- Fins a un 50% en roba i complements 

 

Igual-da:  

- 20% - 30% en carteres i bosses 

 

Peluqueros Estefanía Aracil:  

- Tallada i assecada: 16€ 

Laura Sabater, tu centro de belleza:  

- 10% en contorn d’ulls 

 

Naycris:  

- Fins a un 30% en depilació làser fibra òptica + iode 



Naturóptima Salud y Bienestar:  

- 20% en massatge craniofacial 

 

El Baul de Kata:  

- 40% en: 

o Vestit roig amb volants 

o Vestit negre amb volants 

o Camisa celeste punts.  

 

Coquetas:  

- 60% - 70% en moda i complements 

 

Tecniclock:  

- 30% en rellotges  

 

Joyería Patricia:  

- 15% articles variats 

 

Soulier (Zapatería):  

- 20% en saló Bordeus 

 

Isacha:  

- 50% en articles variats 

 

Karay:  

- Abans 35,95€ ara 24,95 en jaqueta llarga embuatada (disponible en negre i verd) 

 

 

Kokoa Moda: 

- 10% addicional al preu ja rebaixat en bosses 

 

Cosas de Casa Ambientes:  

- 10% en articles variats 

 

Flores y plantas Gloria:  

- 20% en orquídia phalaenopsis (2 vares) 



Dondeporte.com:  

- 30-50% en sabatilles d’esport 

 

Different:  

- 15% en tots els productes de complements menys plata i xapat or 

 

Joyería Relojería Martínez:  

- 20% en rellotges, plata i bijuteria 

 

Calzados la Rambla:  

- 20% en sabates 

 

Ángeles Llaz:  

- 20% en camises 

 

Peluquería Ana:  

- 20% en allisat hialurònico i oli de camèlia 

 

Lencemanía:  

- 20% en cotilleria 

 

Fragosa (Natura Plantas):  

- 10% al 15% en especial plantes d’interior 

Borboleta:  

- 20% al 50% en articles i complements de moda 

 

Boutique Stilo:  

- 20% en suèter 

 

Tejidos Lourdes:  

- 50% en articles diversos moda i complements 

 

Óptica Luz:  

 

- Fins a un 30% en ulleres de sol 

 



Calzados Manel:  

- Fins a un 50% en articles diversos 

 

Peluquería Pilar:  

- Amb qualsevol servei la tallada gratis  

 

Óptica Lloixa:  

- 20% en ulleres de sol i ulleres completes (muntura + cristalls) 

 

 

 


