
PLĂTEȘTI CU50%MAI PUȚIN DECÂT
PREȚUL STANDARD

ST
RÂNGE 5 PUNCTE

B O N U S

Atunci când materialele sunt naturale, ai parte de 
și mai mult confort. Alege halatele 
și prosoapele din 90% bumbac  organic
și 10% bambus de la VIVESS!

Promoție valabilă în limita stocului disponibil, în perioada 24.02 – 04.05.2021.

9 510400 000001

Regulamentul campaniei pe penny.ro

Taloanele modificate, corectate, lipite, deformate, fotocopiate, deteriorate
sau care nu au punctele bonus corespunzătoare nu vor fi acceptate.

1 2 3 4 5

Strânge punctele bonus în perioada 24 februarie - 4 mai 2021. 

Primești câte un punct bonus pentru fiecare 20 lei cheltuiți pe un bon fiscal.

Folosind Cardul PENNY. obții un număr dublu de puncte bonus primite 
pentru valoarea fiecărui bon.

Poți aduna puncte suplimentare cumpărând produse aflate 
în promoțiile săptămânale.

Poți folosi punctele bonus pentru cumpărarea produselor
în perioada 24 februarie - 18 mai 2021.

Completează talonul și poți achiziționa seturile din campanie
 la prețuri cu 50% mai mici față de prețul standard.%

Card

Cum se colecționează? Răsfăț pentru tine, 
respect pentru natură

Economisim bani, nu dragoste



10% vâscoză 
de bambus

90% bumbac 
organic

Confortul și responsabilitatea 
fac casă bună.

1x prosop 60x125 cm

1x prosop 70x140 cm 
1x mănușă 15x20 cm 

SETUL CONȚINE

1x prosop 50x100 cm 
1x prosop 30x50 cm 

SETUL CONȚINE
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HALAT DE DUȘ BĂRBAȚI

89.99 lei
preț standard 179.98 lei

M/L 
XL/XXL 

5 puncte bonus +

HALAT DE DUȘ FEMEI

89.99 lei
preț standard 179.98 lei

S/M
L/XL

5 puncte bonus +

SET PROSOP BAIE ȘI MĂNUȘĂ

34.99lei
preț standard 69.98 lei

5 puncte bonus +

SET PROSOAPE MÂINI

24.99lei
preț standard 49.98 lei

5 puncte bonus +

3 ani 92/98 cm
4-5 ani 104/110 cm
6-8 ani 116/128 cm 
9-10 ani 134/140 cm

HALAT DE DUȘ COPII

54.99lei
preț standard 109.98 lei

5 puncte bonus +

34.99lei
preț standard 69.98 lei

5 puncte bonus +

Pufoase, moi și plăcute la atingere. Dar și prietenoase cu mediul. 
Așa sunt halatele și prosoapele din bambus și bumbac organic de la VIVESS. 
Iar certificarea GOTS (Global Organic Textile Standard) îți oferă garanția 
că alegi materiale cu adevărat naturale, provenite din lanțuri de
aprovizionare ecologice.

PROSOP PENTRU COPII

cu glugă

cu glugă

cu glugă


