PHARMAOVERSEAS
اسم العرض

رقم العرض

عروض يونيليفير ديسمبر 2018

6000007337

تفاصيل العرض
اسم الصنف

كود الصنف

سيجنال  25مل مكافح للتسوس

7975

خصم نقدى  %4من اول علبة

اسم الصنف

كود الصنف

اكس  150مل دارك تمبتشن

22670

اكس انجليزى  150م بالك نايت

20357

اكس انجليزى  150م اسود

10086

اكس انجليزى  150م دارك شيكوالتة

14260

اكس انجليزى  150م اناركى رجالى

14263

اكس انجليزى  150م مارين موف

14265

اكس انجليزى  150م يو

21011

اكس انجليزى  150مل جولد تمبتشن

22671

اكس انجليزى  150مللى جولد

14266

اكس انجليزى 150مللى اكسيت

14267

دوف شامبو  400مل مع زيت شعرجاف وخشن

9812

فير اندالفلى  7جرام مالتى فيتامين

14055

خصم نقدى  %6من اول علبة

اسم الصنف

كود الصنف

فير اندالفلى  40جرام مالتى فيتامين

12623

خصم نقدى  %7من اول علبة
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PHARMAOVERSEAS
اسم الصنف

كود الصنف

ريكسونا  50مل مضاد للبكتريا حريمى

21977

ريكسونا  50مل مضاد للبكتريا رجالى

21978

ريكسونا  50مللى بامبو رول اون حريمى اخضر

7957

ريكسونا  50مللى باودر رول اون حريمى بمبى

7959

ريكسونا  50مللى ديو رول اون شاورفرش حريم

20489

ريكسونا  50مللى فى  8رول اون رجالى اصفر

7956

دوف شامبو  200مل عناية يومية شعر العادى

7897

دوف شامبو  200مل لالصالح المركز

9654

دوف شامبو  200مللى لتساقط الشعر

7931

دوف شامبو 200مل زيوت شعر جاف وخشن

9811

دوف هاند ووش  450مللى

8073

لوكس شاورجيل  250مل اقتنى الجمال +لوفا

11905

لوكس شاورجيل  250مل حلم السعادة  +لوفا

13109

لوكس شاورجيل  250مل سحر الجمال  +لوفا

12626

لوكس شاورجيل  250مل لمسة كالحرير +لوفا

8057

لوكس شاورجيل  250مل لمسة مخملية  +لوفا

8059

لوكس شاورجيل  250مل لمسة ناعمة +لوفا

8056

خصم نقدى  %8من اول علبة

اسم الصنف

كود الصنف

كلير  5مل كمبليت سوفت شاينى

9148

كلير  5مل تقليل تساقط الشعر

8006

كلير  5مل للحماية من تساقط الشعر

8417

كلير  190مل سوفت شاينى حريمى

9329

كلير  190مل فحم و منتول

10406

كلير  190مل للتقليل تساقط الشعر للسيدات

9885

كلير  190مل للحماية من تساقط الشعر

8241

كلير 190مل لتقليل تساقط الشعر رجالى اخضر

8003

خصم نقدى  %9من اول علبة
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PHARMAOVERSEAS
اسم الصنف

كود الصنف

صنسيلك شامبو  180الحل لمشكلة تساقط الشعر

21987

صنسيلك شامبو  180مل اعادة بناء شعر تالف

21988

صنسيلك شامبو  180مل شعر ناعم و انسيابى

21986

صنسيلك شامبو  180مل قوه ولمعان

21991

صنسيلك شامبو  180مل لتعزيز النمو

21990

صنسيلك شامبو  180مل لمعان ساحر

21989

صنسيلك شامبو  360اطراف حيوي وقوى

21013

صنسيلك شامبو  360مل شعر ناعم و انسيابى

21981

صنسيلك شامبو  360مللى نشط حيوى منتعش

21012

خصم نقدى  %10من اول علبة

اسم الصنف

كود الصنف

صنسيلك  3*5مل شاينى

21470

صنسيلك  3* 5مل تساقط

21482

صنسيلك  3*5سوفت

21481

خصم نقدى  %11من اول علبة
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