
20% 
kedvezmény 

minden 
termékre

ahavashop.hu – kuponkód: NL202109 
MAMMUT UniPatika, Bp. II. • Rózsadomb Center Patika, Bp. II. 

• Belvárosi Gyógyszertár, Bp. V., Szervita tér 5. • WESTEND 
UniPatika, Bp. VI. • Royal Patika VII., Erzsébet krt. 58. • CORVIN 

Unipatika Bp. VIII. • Millennium Patika, Bp. IX., Lechner Ö. fasor 7. 
• ALLEE Patika, Bp. XI. • Eleven Center Patika, Bp. XI., Rétköz u. 7. 
• Evital Hegyvidék Gyógyszertár Bp., XII. Apor Vilmos tér 11–12. 
• Szent Ilona Patika Bp., XII. Böszörményi út 27. • Phönix Patika, 

Bp., XIII. Pannónia utca 20. • UniMedicina Patika, Tesco Budaörs 

A kedvezmény más akcióval 
nem vonható össze!

Facebook.com/ahavahungary
ahavashop.hu

Érvényes: 2021. szeptember 9–12.

KUPONAKCIÓ

Érvényes: 2021. szeptember 10–19.

A kupon csak a www.beliani.hu oldalon 
használható fel az NLBELIANI2

kuponkóddal, minden 
80 000 Ft feletti vásárlás esetén. 
Az akció 2021. szeptember 19-ig,
vagy a készlet erejéig érvényes.  

A kupon csak új 
megrendelésekre érvényes. 

Viszonteladók nem használhatják fel.

kedvezmény
80 000 Ft felett

Ingyenes szállítás és visszaküldés
Magyarország egész területén.

KUPONAKCIÓ 20%  

Érvényes: 2021. szeptember 10–12.

budmil.eu

A kupon beváltható a budmil Zrt. 
által üzemeltett üzletekben 

(budmil.eu/uzletkereso) 
és a budmil webshopban.

Kuponkód: NOKLAPJA21BUDMIL

20%  

KUPONAKCIÓ

 kedvezmény minden teljes árú termékre. 
Az ajánlat egyéb kedvezménnyel 

nem vonható össze.

20%

Érvényes: 2021. szeptember 10–24.

DRHAZI – luxus 
bőrmegújítás hightech 

kozmetikumokkal, 
melyek bőrré válnak.

100% TERMÉSZETES – 
BŐRAZONOS – HIGHTECH

    Sejtszintű bőrmegújítás, mély szöveti 
ránctalanítás, intenzív arcfiatalítás nano 

szignál-peptidekkel és kristályterápiával. 
Bőrregeneráció, sérült arcbőr 

normalizálása, rosacea- és aknekezelés 
teljesen természetesen, hatékonyan.

    A kupont 2021. szeptember 10–24.
 között használhatja fel 

a www.drhazi.hu webshopjában.
    www.drhazi.hu   WEBSHOP

Kuponkód: NŐK2021
    A kupon kizárólag hightech  

kozmetikum vásárlására érvényesíthető. 
            A promóció más ajánlattal 

           nem vonható össze.

    Kérdés esetén keressen minket a  06-20/541-6735 telefonszámon.

KUPONAKCIÓ

20%

Érvényes: 2021. szeptember 10–12.

a Helia-D 
webáruházban 

közel 
300 termékre.

kedvezmény

Kuponkód: HD21SEPT

A kuponkód nem érvényes 
az ajándékcsomagokra, duo-pack 
és Geek&Gorgeous termékekre. 

A kupon készpénzre nem váltható, 
más akcióval nem vonható össze. 

Egy vásárlás alkalmával egy kupon 
használható fel.

www.helia-d.hu

KUPONAKCIÓ

25%

Érvényes: 2021. szeptember 10–12.

kód: TMNOKLAUT

w w w.ast ratex .hu

kedvezmény

Online tanácsadás

Egyszerű árucsere és visszaküldés

60/C–120/G közötti méretek

A kedvezmény nem vonatkozik a leárazott 
termékekre és az újdonságokra, más 
kedvezménnyel nem vonható össze.

az első számú fehérnemű 
és fürdőruha webáruház

KUPONAKCIÓ

KUPONAKCIÓ

Érvényes: 2021. szeptember 10–12.

26%
KEDVEZMÉNY 

a teljes nyomtatott 
könyvkínálatunkra. 

Mindig van az ön számára 
egy újabb történetünk.
Kuponkód: NLC-BOOK24

 www.book24.hu
 

A kuponkód 2021. szeptember 10–12. között 
váltható be a www.book24.hu oldalon, 

és más kedvezménnyel nem vonható össze. 

Az ajánlat kizárólag készleten lévő nyomtatott 
könyvkínálatunkra érvényes, előrendelésekre nem 

vehető igénybe. Rendszerünk minden esetben 
a kedvezőbb ajánlatot veszi figyelembe.

KUPONAKCIÓ

Érvényes: 2021. szeptember 10. – november 10.

Rendezze be álmai otthonát most
15% kedvezménnyel a DODO.hu design bútoraival, 

lámpáival és dekorációival!
Ingyenes szállítás 20 000 Ft felett.

Ingyenes visszaküldés 15 napig.
www.dodo.hu

minden
termékre 
Kuponkód: 
AUTUMNXNL

KEDVEZMÉNY

KUPONAKCIÓ

 15% 15%

Érvényes: 2021. szeptember 8–12.

20%

A kedvezmény a teljes árú 
termékekre vonatkozik.

Üzleteink:
Astoria – Károly krt. 10.

Oktogon – Teréz krt. 2–4.
Déli – Alkotás u. 5.
Mamut I. – 1. em.

Vígszínház – Szt. István krt. 12.
Online kuponkód: NL20

www.emporium.hu

KEDVEZMÉNY

KUPONAKCIÓ

KUPONAKCIÓ

KUPONAKCIÓ
                        2021. SZEPTEMBER 10–12.



Érvényes: 2021. szeptember 10–12.

20%
KEDVEZMÉNY 

könyvvásárlás esetén 
a promócióban 
részt vevő 
Líra könyves-
boltokban
és a www.lira.hu 
webáruházban.

20% kedvezménnyel várjuk a promócióban 
részt vevő Líra könyvesboltokban 
és a www.lira.hu webáruházban.

A kupon a könyv kategória termékeire 
érvényesíthető, kivéve az akciós könyveket 

és a tankönyv alkategória kiadványait. 
A kedvezmény a teljes árból érvényes. 

Egy vásárlás alkalmával egy kupon használható 
fel. A kupon nem csökkenti az e-könyvek, 
hangoskönyvek és antikvár könyvek árát.

További információ és az akcióban részt vevő 
boltok listája: www.lira.hu/nok-lapja-2021

KUPONAKCIÓ

Érvényes: 2021. szeptember 10–12.

20%20%
kedvezmény  legalább  3 db használati cikk 

vásárlása esetén

A kedvezmény a Tchibo üzletekben
és webáruházban, legalább 3 db használati

cikk vásárlása esetén érvényes a készlet erejéig
vagy visszavonásig, a leárazott használati

cikkekre is, de más akciókkal nem összevonható.

Árkád Budapest, Corvin Plaza,
Mammut II., MOM Park, Westend, Árkád Győr,

Árkád Pécs, Kecskemét Malom

www.tchibo.hu

KUPONAKCIÓ

kedvezmény  legalább  3 db használati cikk 
vásárlása esetén

Érvényes: 2021. szeptember 10–12.

KEDVEZMÉNY 
minden Ziaja Baltic 
Home Spa termékre

A kupon beváltható a                  Árkád és 
Kecskemét üzletekben, valamint a www.ziajashop.hu 
oldalon. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes, más 
kedvezménnyel nem vonható össze.
Ezen felül a kupon érvényes az ország összes                                              
üzletében és Online Drogériájában. Egy vásárlással 
egy kupon használható fel, egy kuponnal viszont egy-
szerre több termék is megvásárolható! A kupon más
kedvezménnyel nem vonható össze, kivéve a vásárlás 
végösszegi kedvezményt. A termékválaszték boltonként
eltérő, kérjük, tájékozódjon üzleteinkben!

minden Ziaja Baltic 
Home Spa termékre

25%  
                                              

KUPONAKCIÓ

KUPONAKCIÓ A kedvezmény az árus alapárhoz képest 
értendő. Az ajánlat csak belföldi 

kézbesítésre érvényes, és nem vonható össze 
egyéb, a kiadó által meghirdetett akciókkal. 

Az előfi zetői ár nem minden esetben 
tartalmazza a laphoz csomagolt termékeket. 

További részletek: 
www.mc.hu/ngszeptember

A kedvezményes előfi zetéshez látogasson el 
a mc.hu/ngszeptember weboldalra, 

és adja le megrendelését 2021. október 5-ig.

Most egy évre

30%
kedvezménnyel
9995 forintért
fi zethet elő. 
Így egy lapszám ára 
1195 Ft helyett csak 
832 Ft-ba kerül Önnek!

A kedvezmény az árus alapárhoz képest 
értendő. Az ajánlat csak belföldi 

kézbesítésre érvényes, és nem vonható össze 
egyéb, a kiadó által meghirdetett akciókkal. 

Az előfi zetői ár nem minden esetben 
tartalmazza a laphoz csomagolt termékeket. 

További részletek:
www.mc.hu/nlkfi skars

A kedvezményes előfi zetéshez látogasson el 
a mc.hu/nlkfi skars weboldalra, és adja le 

megrendelését 2021. október 4-ig

Most a Nők Lapja Konyha 
éves előfi zetés mellé
Fiskars asztali
késszettet adunk 

15%
kedvezmény
4540 Ft!

KUPONAKCIÓ

 25%

Érvényes: 2021. szeptember 10–12.

A kedvezmény felhasználható 
üzleteinkben és online 

a www.marionnuad.hu weboldalon 
a noklapja20 kuponkód 

használatával. 

A kedvezmény más ajánlattal 
és promócióval nem vonható össze.a 75 ml-es 

vagy annál 
nagyobb kiszerelésű 

illatokra.

KEDVEZMÉNY

KUPONAKCIÓ

Érvényes: 2021. szeptember 10–30.

www.ujszinhaz.hu

szervezes@ujszinhaz.hu

1061 Budapest, 
Paulay Ede utca 35.20%  

Érvényes: 2021. szeptember 10–30.

 kedvezmény minden jegy árából.

KUPONAKCIÓ

A kedvezményes előfi zetéshez látogasson el 
a mc.hu/mlvenusz weboldalra, és adja le 
megrendelését 2021. szeptember 12-ig.

KUPONAKCIÓ A kedvezmény az árus alapárhoz képest 
értendő. Az ajánlat csak belföldi 

kézbesítésre érvényes, és nem vonható össze 
egyéb, a kiadó által meghirdetett akciókkal. 

Az előfi zetői ár nem minden esetben 
tartalmazza a laphoz csomagolt termékeket. 

További részletek: 
www.mc.hu/mlvenusz

Most a Meglepetés 
féléves előfi zetés mellé 
Vénusz fűszerolajat
is adunk

15%
kedvezménnyel
6200 Ft.

A kedvezményes előfi zetéshez látogasson el 
a mc.hu/noklapjamentes weboldalra, és adja le 

megrendelését 2021. szeptember 13-ig.

KUPONAKCIÓ A kedvezmény az árus alapárhoz képest 
értendő. Az ajánlat csak belföldi 

kézbesítésre érvényes, és nem vonható össze 
egyéb, a kiadó által meghirdetett akciókkal. 

Az előfi zetői ár nem minden esetben 
tartalmazza a laphoz csomagolt termékeket. 

További részletek: 
www.mc.hu/noklapjamentes

Egyéves Nők Lapja 
előfi zetés

20%
kedvezménnyel
15 800 forint, és minden 
előfi zetőt meglepjük a 
legújabb, Nők Lapja MENTES 
Konyha különszámunkkal is! 

meglepetes1.1.pdf   1   2021.08.25.   11:50:21

Az előfi zetéshez látogasson el 
a mc.hu weboldalra, és adja le megrendelését 

2021. szeptember 30-ig.

KUPONAKCIÓ Az ajánlat csak belföldi kézbesítésre 
érvényes, és nem vonható össze egyéb, 

a kiadó által meghirdetett akciókkal. 
Az előfi zetői ár nem minden esetben 

tartalmazza a laphoz csomagolt termékeket. 

További részletek: 
www.mc.hu


