Spa &
Shopping
Lørdag 18/3 kl 12-18 i plan 2
PopUp spa på rød løper i plan 2. Få helserelaterte tips og pleie
gratis. Gode tilbud i våre butikker, konkurranser, smaksprøver
fra våre spisesteder, underholdning ved Senorita Tropicana og
Offbeat Steppegruppe, sålestøping ved G-Sport og innslag
fra SATS Spektrum.

Hår og negler
HairShop: Gratis speedstyling. Goodiebags.
Headmasters: Gratis styling av hår. Goodiebags og konkurranse.
Lakkbar: Få gratis lakkering m/neglelakk fra Orly Breathable
colors (manikyr ikke inkl.).
Epix manicure 199,-.
Nikita Hair: Gratis styling av hår.

Massasje
Lush: Gratis håndmassasje.
Unikia: Kom og prøv våre prisvinnende massasjeprodukter!
-50% på Expain – smerteforebyggende og massasjeprodukter.
-50% på en rekke varer.

Kropp og helse
Eye Factory: Gratis elektronisk synstest til alle.
Bestill time for utvidet synsundersøkelse og få 1/2 pris.
-25% på solbrillenyheter.
Utvalgte Ray-Ban og Oakley -500,G-Sport: Vi hjelper deg med å tilpasse/støpe såler til 499,- (ord. 999,-)
Next to Nothing: Kl 14 Yogainstruktør demonstrerer yoga.
-20% på alt trenings- og yogatøy fra Skiny.

Hud
Fredrik & Louisa: Makeup-artister i Beautybaren legger makeup
og gir deg smarte tips om hvordan legge perfekt makeup.
Youngblood -25%,
Juvena fuktighetskrem 199,- (verdi 495,-)
Elizabeth Arden maskara 99,- (verdi 265,-)
Juicy Couture parfymer 199,- (verdi opptil 445,-)
Lancôme sminkefjerner 179,- (verdi 440,-)
og mange flere tilbud.
Lush: Gratis skreddersydde ansiktskonsultasjoner.
Make Up Store: Gratis napping/styling av bryn.
Grunnkurs i hudpleie hvor vi også hjelper deg med å finne
din perfekte foundation.
-20% på alle hudpleieprodukter.
-50% på Instant Perfection foundation.
Mange aktiviteter i butikken.
Organique: Skreddersy din egen ansiktsmaske og ta med hjem!
Pakkepris på ulike Face Mask Kits.
-10% på hele butikken.
Konkurranse.
The Body Shop: Demoer på nyheter i hudpleieserien ”Drops of youth”.
-30% ved kjøp av tre hudpleieprodukter.
-30% på kroppsseriene Fuji Green Tea og Wild Argan Oil.
Gratis napping av bryn i butikk.
VITA: Demo av Foreo rensemaskin og Swiss Clinic Skin Roller.
-20% på originalstørrelser på Foreo.
-20% på Swiss Clinic Kit (ruller og serum).
Vitusapotek: Gratis hudanalyse og demo på Vichy antiage hudpleie.
Cosmica demo solkrem + solfaktorrabatt.
-30% på Vivag-produkter, kjøp 2 produkter og få med intimservietter.
Delta i konkurranse om å vinne to billetter til The Well.
-30-50% på Cosmica og Cliniderm solprodukter.
-30% på utvalgte Vichy-produkter.
Loddtrekning på goodiebags for de som handler.
Companys: Demo av helseprodukter fra Eve Lom og Zarko Perfume.
-10-50% på Eve Lom-produkter.

Flere gode tilbud
Det er mange god tilbud i våre butikker denne dagen, bl.a.:
BagOrama: -50% på 2 størrelser toalettmapper i skinn, nå 299,- og 349,Bambus sushi: ”Dagens sushi” 16 biter til 120,- (ord. 165,-)
Björn Borg: -25% på Performance sportskolleksjon til dame/herre
Chica Sko & Vesker: -20% på hele butikken
Cream: -20% på alle varer
Gullfunn: Alle diamanter -10-60%
Handysize: Magebelte Stretchy Belt fra Go Travel - perfekt til telefon/
verdisaker, nå 199,-.
Drikkeflaske Aveo 0,35L 129,- og 0,6L 149,Match Man/Woman: -25% på gensere/strikk (gjelder ikke Jean Paul, GANT
og Part Two)
Mind the body: Kjøp 3 retter og få med 1 gratis
mph|milesperhour: -25% på Micro Modal boxershorts fra Muchachomalo
og 3-pack sokker med bambus-viskose fra Calvin Klein
Riccovero: -40% på cashmere
Bambus sushi, Bambus noodles, Egon, Espresso House og
Mind the body deler ut smaksprøver gjennom dagen.
Med forbehold om trykkfeil/utsolgt/endringer i program.

