
خصم ٪50 على جزء كبير من الفساتين المختارة.حتى 3 ديسمبربيسان

 أرسل األموال واحصل على فرصة للفوز ببيت أحالمكحتى 31  ديسمبراألنصاري للصرافة

خصم من ٪10 حتى ٪15حتى 31  ديسمبردرازن

خصم من ٪20 إلى ٪50حتى 31  ديسمبرباشتوش

خصم من ٪20 إلي ٪30حتى 31  ديسمبرإكسوتيك حبايب

خصم من ٪30 إلى ٪50 حتى 31  ديسمبربيرفيكت ستار

خصم ٪20 حتى 31ديسمبرميموريز كورنر

خصم يصل إلى ٪50حتى 31ديسمبرالجمال للنظارات

خصم من ٪20 إلى ٪50حتى 31ديسمبردار المسك

خصم يصل إلى ٪25حتى 31ديسمبرعطور راحيق العود 

خصم من ٪30 إلى ٪50حتى 31ديسمبرالساري للعسل واألعشاب

خصم ٪20حتى 31ديسمبروادي الزفران

خصم ٪20حتى 31ديسمبرناب للحرف اليدوية

خصم من ٪25  إلى ٪75حتى 3 ديسمبربي أتش أس

خصم من ٪25  إلى ٪75حتى 3 ديسمبرأم أند كو

استمتع بفيتشيني أي فانغي بسعر حصري 50 درهمًا حتى 3 ديسمبرشكسبير  أند كو
فقط

خصم من ٪25  إلى ٪75حتى 3 ديسمبرال سنزا

50 يــومــًا
مــن االحـتـفــاالت الـذهـبـّيــة

غنّية بالمرح  من 24 نوفمبر حتى 1 ديسمبر
العرضالتاريخاسم المتجر

عروض إضافية

خصم من %10 حتى %15حتى 31 ديسمبرهيريتج توتش

خصم من %10 حتى %15حتى 31 ديسمبرغاليري الجابر

خصم من %15 حتى %25حتى 31 ديسمبرالصقر التاهابي

 هدايا واكسسوارات الخليج
خصم %35حتى 31ديسمبرامبوريوم

  خصم %10 حتى %15 على المنتجات المختارةحتى 31ديسمبرآي لوف يو آي إي

خصم %35حتى 31ديسمبر كاني هوم

خصم  %20حتى 31ديسمبرميموريز كورنر

خصم من %20 حتى %25حتى 31ديسمبركوتيج امبوريوم للسجاد والتحف

خصم من %25 حتى %30حتى 31ديسمبربرايد أوف كاشمير

خصم من %40 حتى %45حتى 31ديسمبرهدايا وتحف ريشي

خصم حتى %30حتى 31ديسمبرفالي كرافت

خصم %30حتى 31ديسمبرغاليري التحف اكسويزيت

خصم حتى %40 على المنتجات المختارةحتى 31ديسمبركودو أرتز

اشتِر 2 للحصول على خصم %30 على أصناف مختارةحتى 31 ديسمبرسي سي سي

خصم من%25 حتى %75حتى 3 ديسمبرجانت

خصم من %25 حتى %75حتى 3 ديسمبرلوفيزا

اختر 3 خدمات مقابل 200 درهم فقطحتى 3 ديسمبرريفال

خصم 25 % على جميع الخدماتحتى 31 ديسمبرديرمالوجيكا
(فقط في أيام االثنين واألربعاء)

فاتال اتراكشن وحلويات بمبلغ 50 درهم حتى 3 ديسمبرتامبا

الطبق المميز راني خزانا بكلفة 50 درهمحتى 3 ديسمبرخازانا

مستمررواق سبورت كافيه
 هابي اور يومّيًا من الساعة 9 صباًحا حتى 4 مساًء،
 اختيار الشيشة + اختيار المشروبات مقابل 36.57

درهم فقط

بيبيروني بيتزا بكلفة 50 درهم فقطحتى 9 ديسمبربابا مورفي

تـطـبـق الـشـروط واألحـكـام. قـد يـتـغـيـر الـعـرض دون أي إشـعـار


