
ДЛЯ ТИХ, ХТО БАЖАЄ
ЧАРУВАТИ СЯЙВОМ
ВОЛОССЯ ДОВШЕ.

Пропозиція діє з 21.10.2015 по 03.11.2015 в ТЦ METRO Київ-Теремки (Кільцева дорога, 1-В), Львів-1 (вул. Городоцька, 300)П і і 21 10

www.metro.ua

 

ВІДДІЛ КРАСИ 

ТА ОСОБИСТОГО 

ДОГЛЯДУ

GARNIER 
Дезодоранти в асортименті
• упаковка: 1х40, 1х50, 1х150 мл 
• ціна від 27.90

1х50 мл

з ПДВ

55.90
1х500 мл

з ПДВ

34.90з ПДВ

69.90з ПДВ

 

-20%

SYOSS
Шампунь для волосся 
в асортименті

 

-20%
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10.90
1х100 мл

з ПДВ

14.90з ПДВ

 

-25%

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА 
Засоби для волосся та 
тіла в асортименті
• ціна від 39.90

1х100 мл

з ПДВ

7.90
1 шт.

з ПДВ

49.90з ПДВ

9.90з ПДВ

 

-20%

 

-20%

ORAL-B
Засоби по догляду 
за зубами 
в асортименті
• ціна від

SPLAT
Зубна паста
в асортименті
• ціна від

ORA
Зас
за з
в ас
• цінна

ДЛЯ ТИХ, ХТО 
БАЖАЄ ЗДОРОВОЇ 

УСМІШКИ.
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Пропозиція діє з 21.10.2015 по 03.11.2015 в ТЦ METRO Київ-Теремки (Кільцева дорога, 1-В), 
Львів-1 (вул. Городоцька, 300)

FA
Гелі для душу 
в асортименті

Бритви та картриджі 
в асортименті
• жіночі
• чоловічі
• ціна від

 

-20%

26.50
1х250 мл

з ПДВ 45.90
1 уп.

з ПДВ

32.90з ПДВ

 

-15%

29.90
1х75 мл

з ПДВ

35.90з ПДВ

 

-20%

37.50
1 уп.

з ПДВ

46.90з ПДВ

LONDA, WELLATON 
Фарби для волосся 
в асортименті
• ціна від

NIVEA 
Засоби по догляду за тілом 
та обличчям в асортименті
• ціна від

 

ХІТ 
ЦІНА
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Пропозиція діє з 21.10.2015 по 03.11.2015 в ТЦ METRO Київ-Теремки (Кільцева дорога, 1-В), Львів-1 (вул. Городоцька, 300)
Вхід до центрів оптової торгівлі ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» здійснюється виключно на підставі картки клієнта. Із порядком отримання картки клієнта ознайомтесь 
на сайті: www.promo.metro.ua. ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» залишає за собою право змінювати ціни в період дії пропозицій та не несе відповідальності за друкарські 
помилки. Ціни, вказані в спеціальних пропозиціях, дійсні з 8:00 год. першого дня дії пропозицій та протягом терміну наявності товару в торгових центрах. Ціни наведені 
в гривнях. Фото товарів, розміщених в «Спеціальних пропозиціях», можуть відрізнятися від товарів, що знаходяться у продажу. Усі товари, що підлягають обов’язковій 
сертификації, сертифіковано.                           № 1024624

ЗАВІТАЙТЕ ДО ВІДДІЛУ КРАСИ 
ТА ПОРИНЬТЕ В АТМОСФЕРУ 

ГАРМОНІЇ ТА КОМФОРТУ!

Ви постійно перебуваєте у вирі по-
дій? Робота, побутові клопоти, сі-
мейні справи, турбота про дітей та 
багато іншого. Буває, що часу на 
догляд за собою просто не виста-
чає.

Ми в МЕTRO розуміємо потреби 
кожного зі своїх клієнтів. Саме для 
Вашої зручності Відділ Краси про-
понує:

• атмосферу, що надихає 
• обрані продукти, створені для 
   Ваших індивідуальних потреб
• широкий асортимент товарів для 
   краси та особистого догляду 
• безліч вигідних пропозицій

Купуйте з насолодою та комфортом 
все, що потрібно для вражаючого 
вигляду!

GARNIER
Fructis 
Шампуні та бальзами для 
волосся в асортименті
• упаковка: 1х50, 1х250, 1х400 мл 
• ціна від

GARNIER

 

-20%
 

-20%

47.90
1х250 мл

з ПДВ

59.90з ПДВ

33.90
1х250 мл

з ПДВ

42.90з ПДВ

WELLAFLEX 
Лак та піна для волосся 
в асортименті
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