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خصم من 25% إلى 50%من 23 ديسمبر حتى 5 ينايرأميركان إيغل

 عرض الباقة الرسمية )2 مقابل 200 درهم؛لغاية 31 ينايركاشكا
2 مقابل 300 درهم(

خصم من 30 % إلى 75 % على تشكيالت مختارةلغاية 31 ينايرذا ون

خصم من 25 % إلى 50 % على ماركات وموديالت لغاية 31 ينايرالجابر أوبتيكال
مختارة- فحص مجاني للعيون

خصم جزئي من 25 % إلى 50 %لغاية 31 ينايرأندر آرمر

خصم جزئي من 25 % إلى 50 %لغاية 31 ينايرإيكو

خصم يصل إلى 50 % على مجوهرات األلماس واللؤلؤلغاية 31 ينايرجوهرة

لغاية 31 ينايرآر أند بي

 صفقات كبيرة / عرض الحزمة / جائزة كبرى
 خصم ثابت 40 % على كل شيء

 خصم ثابت 40 % على تشكيالت مختارة
 خصم 25 إلى 60 %

خصم ثابت 30 % على كل شيء

اشتِر 2 واحصل على 2 مجاًنالغاية 31 ينايرمكياجي

احصل على صندل ريفليكسولوجي مجاني مع كل شراء لغاية 31 ينايرصيدلية اليف
بقيمة 700 درهم كحد أدنى ألي من المنتجات

تنزيالت نهاية الموسمحتى 29 ديسمبرموجي

عروضات متنوعةلغاية 31 ينايرباث أند بودي ووركس

خصم من 25 % إلى 50 %لغاية 31 ديسمبرسان أند ساند سبورت كيدز

لغاية 31 ينايردبنهامز

 خصم من 25 % إلى 75 %
 خصم ثابت يصل إلى %50 

 خصم يصل إلى 25 %
 اشتِر 1 واحصل على 1 مجاًنا
 اشتِر 2 واحصل على 3 مجانًا
اشتِر 2 واحصل على 2 مجانًا

خصم من 30 % إلى 50 % على تصاميم مختارةلغاية 31 ينايركولهان

خصم من 25 % إلى 50 % على تصاميم مختارةلغاية 31 ينايرسكتشرز

اشتِر 2 واحصل على 2 تصاميم مختارة مجاًنالغاية 21 ديسمبركليرز

خصم يصل إلى 50 % على تصاميم  مختارةلغاية 31 ينايريتيم أوبتيكس

خصم جزئي يصل إلى 30 % على تصاميم مختارةلغاية 31 ينايرفيت فلوب

 أنفق 100 درهم ووفر 20 درهملغاية 31 ينايرسوالريس
خصم من 25 % إلى 50 %

عروضات متنوعةلغاية 31 ديسمبرفيجن إكسبرس

خصم من 25 % إلى 50 %لغاية 31 ينايرأثليتس كو

خصم من 25 % إلى 75 % اشتِر 1 واحصل على 1 مجانًا لغاية 31 ينايردويل

خصم من 25 % إلى 75 % اشتِر 1 واحصل على 1 مجانًا لغاية 31 ينايرجانت

خصم من 25 % إلى 75 % اشتِر 1 واحصل على 1 مجانًا لغاية 31 ينايرال سينزا

خصم من 25 % إلى 75 %لغاية 31 ينايرأسبينال أوف لندن
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حتى 21 ديسمبرجاسِتس
من 22 ديسمبر حتى 3 يناير

اشتِر 1 واحصل على 1 مجاًنا على التصاميم المختارة
خصم 25% إلى 50% على تصاميم مختارة

خصم لغاية 60% على تصاميم مختارةمن 23 ديسمبر حتى 31 ينايرترايمف

نوع العرض: اشتِر 2 واحصل على 1 مجاًنا على لغاية 22 ديسمبرأنديز
التصاميم المختارة

خصم من 30 % إلى 50 %لغاية 31 ديسمبرذا فيس شوب

خصم يصل إلى 50 % على تصاميم مختارةلغاية 31 ينايرريفولي آيزون

أنفق 399 درهًما ووّفر 100 درهملغاية 20 ديسمبردزيغوال

خصم يصل إلى 70% على تصاميم مختارةلغاية 31 ينايرمانغو

اشتِر 1 واحصل على 1 مجاًنالغاية 25 ديسمبرمذركير

خصم من 30% إلى 50%لغاية 17 ينايردي كي إن واي

خصم من 25% إلى 50%من 26 ديسمبر حتى 22 ينايرباندورا

اشتِر 1 واحصل على 1 مجاًنالغاية 25 ديسمبرمذركير

عروض إضافية

خصم من 25 % إلى 75 % اشتِر 1 واحصل على 1 مجانًا لغاية 31 ينايرلوفيزا

خصم من 25 % إلى 75 % اشتِر 1 واحصل على 1 مجانًا لغاية 31 ينايرسيمبلي كيتشن

خصم من 25 % إلى 75 % اشتِر 1 واحصل على 1 مجانًا لغاية 31 ينايرزيبي

خصم من 25 % إلى 75 %لغاية 31 ينايرنايومي

لغاية 31 ينايرغراند ستورز
تخفيضات جزئية من %25 إلى %40 على تصاميم  

مختارة
عروض الباقات على تصاميم مختارة

خصم يصل إلى 75 % على تشكيلة مجوهرات األلماسلغاية 31 ينايربيور جولد

عروضات متنوعةلغاية 29 ينايرريتشوالز

لغاية 31 ديسمبرفيرجن ميغاستور

تمنى أمنية ويمكن أن تتحقق! قم بزيارة متجرنا وضع 
أمنيتك على شجرتنا وقد يحالفك الحظ لتكون أحد 

الرابحين. سنختار 3 رابحين في 3 يناير 2022. نتمنى أن 
تتحقق كل أمنياتك هذا العيد!

أنفق 700 درهم لتدوير العجلة واربح جوائز فورية

لغاية 25 ديسمبركالركس

 اشتِر 1 واحصل على 1 مجانًا على كل شيء
 )لألحذية فقط(

 و
اشتِر 1 واحصل على خصم 30 %

خصم كبير يصل لغاية 60 %لغاية 31 ينايرمجوهرات اليف ستايل

 تنزيالت الشتاءلغاية 8 ينايرسنتربوينت
اشتِر 2 واحصل على 2 مجانًا
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