VÅRRENGJØRING
SPA OG SHOPPING,
LØRDAG 17/3 KL 12-18
PopUp SPA på røde løpere i plan 2. Helserelaterte tips
og pleie gratis. Produktdemo. Goodiebags. Konkurranser.
Styling. Massasje. Gratis hørselstest. Rabatt på sålestøping.
Smaksprøver fra våre spisesteder. Gode tilbud i butikkene.
Ulike underholdningsinnslag. Stor innsats og konkurranser
fra SATSELIXIA Spektrum.
Du tør vel ikke la være å komme?

Hud
Fredrik & Louisa: Makeup-artister i Beauty-baren legger makeup og gir
deg smarte tips om hvordan legge perfekt makeup. I dag gir vi -25% på
Youngblood sminke, Elizabeth Arden Visible Difference krem kr 99, -20%
på Juvena hudpleie, Juvena håndkrem kr 99, Juvena deo kr 95, Elizabeth
Arden maskara kr 99 og 3 for 2 på Fredrik & Louisa koster.
I tillegg får du -20% på all makeup i butikken.
LUSH: Kom og få gratis minispa — håndpleie og ansiktspleie.
Make Up Store: Gratis styling av bryn og basekonsultasjon. -20% på all
hudpleie og -50% på vår limited edition kolleksjon Shade (børster, highlightere, leppestifter og øyenskygger).
The Body Shop: Gratis håndspa. Tilbud på ansiktsrens kr 119 (gjelder ikke
nyheter), to ansiktsmasker for kr 599 (ord.pris kr 319 per stk).
Gavekort på makeuptime til en verdi av kr 350 til alle handlende kunder.

Hår og negler
Lakkbar: Kjøp en neglelakk fra Orly Colors og få den påført gratis.
3 for 2 på alle Orly Colors. Express manikyr kr 199 (ord.pris kr 299).
Nikita Hair Plan 1: Gratis styling av hår. Utlodning av gratis barneklipp.
Konkurranse: Alle som bestiller morgenklipp man-ons kl 9-14 til kr 599
er med i trekningen av en goodiebag verdi kr 1000.
Nikita Hair Plan 2: Gratis speedstyling av hår.

Massasje
Enklere Liv: Kom og prøv våre massasjeprodukter. -20% på alle
massasjeprodukter. Goodiebags til de 20 første handlende kundene.

Kropp og helse
G-Sport: Vi hjelper deg med å tilpasse/støpe såler til kr 499 (ord.pris kr 999).
HØR: Kom til vår stand og få testet live høreapparater. Gratis avstøpning
(verdi kr 450) ved kjøp av støypropper. Gratis hørselstest i butikken.
Beoplay H9 hodetelefoner med aktiv støyreduksjon nå kr 3799 (ord.
pris kr 4799). Beoplay H8 hodetelefoner med aktiv støyreduksjon nå
kr 3499 (ord.pris kr 4499). Decibullz formstøp -40%.
Kitch’n: Kom og prøv spiralizere og se hvordan lage sunne vårruller med
grønnsaker. Tilbud på Gefu Spiralfix Spiral Slicer nå kr 399 (veil kr 599),
Gefu Spirelli the Original nå kr 199 (veil kr 299), OXO Tabletop Spiralizer
«Best-i-test» nå kr 499 (veil kr 699), OXO håndholdt Spiralizer nå kr 199
(veil kr 249).
Life: Demo av Ren MSM, Maca, flytende B12 og flytende K2.
-20% på disse produktene.
Mind the body: Utdeling av smaksprøver samt informasjon og veiledning
om hvordan du kan ta kjappe og sunne avgjørelser i hverdagen. De 10
første kundene som kommer til standen vil få gavekort verdi kr 250 og
alle får kupong på -25% som kan brukes i butikken i dag.
Konkurranse: Skriv navn og telefonnummer på kvitteringen fra ditt kjøp
i butikken og du er med i trekningen av et klippekort på 10 middagsretter.
Next to Nothing: Kom og få veiledning og hjelp til å finne den perfekte
type sports-BH til ditt bruk. Konkurranse på standen hvor du kan vinne en
sports-BH dersom du melder deg inn i kundeklubben vår.

Annet
Grændsens Skotøimagazin: Gratis rens og puss av skoene dine.
3 for 2 på alle skopleieprodukter.

Noen av tilbudene
Bambus sushi: 14 biter sushi meny kr 135 (ord.pris kr 199)
Björn Borg: Kjøp T-skjorte for kr 299 og få med boksershorts fra
sportskolleksjonen gratis (verdi kr 499)
b.young: -50% på utvalgte varer
Ecco: 3 for 2 på skotilbehør
Eye Factory: -25% på alle solbriller
Høyer Woman: -10% på alt fra Ecoya
Kaffe Avec/Black Cat: -25% på Wellness bokser og refillposer samt
-20% på Matcha te-sett. Få med vareprøve på Wellness te-serien.
Match Man/Woman: -25% på hele butikken (unntatt Jean Paul)
mph|milesperhour: -25% på alle produkter som enten er produsert på en
miljøvennlig måte, er laget av organisk bomull eller bambusviskose.
Gjelder: utvalgte Tommy Hilfiger skjorter og gensere / alle t-shirts fra
Dirty Velvet / alt undertøy fra Bread & Boxers / bambusviskose-boxer fra
Muchachomalo / alle bambussokker fra Eton / utvalgte jakker fra Elvine /
utvalgte jeans, skjorter og strikkegensere fra Selected Homme.
VILA Clothes: -30% på alt fra Meraki
Bambus sushi, Bambus noodles, Mind the body og Egon Restaurant
deler ut smaksprøver gjennom dagen.

Med forbehold om trykkfeil/utsolgt/endringer i program.

