Iława. Zadaj szyku w markowych oprawkach... teraz z dużymi
rabatami w Studiu Optycznym Marzeny Markowskiej!
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Śpieszcie się korzystać z promocji, bo nie będzie trwać wiecznie! W studiu optycznym w
centrum Iławy markowe oprawki kupicie teraz nawet za połowę ceny. Taniej już nie będzie!
Chcesz atrakcyjne, markowe okulary w dobrej cenie? Już nie musisz sobie odmawiać!
Właśnie teraz masz okazję kupić je z dużym rabatem w Studiu Optycznym Marzeny
Markowskiej na ulicy Sobieskiego w Iławie.
Cenisz sobie design na najlepszym poziomie? Po okulary od światowych projektantów już nie musisz
jechać do Olsztyna lub Gdańska! Studio w Iławie oferuje je w atrakcyjnych cenach. A do tego trwa
megawyprzedaż do -50%.

- Komplet okularów korekcyjnych w naszym studiu
kupisz już za 250 zł - mówi właścicielka, Marzena

Markowska. - Promocja jest ograniczona w czasie i
trwa do wyczerpania zapasów. Im szybciej odwiedzicie
studio, tym będziecie mieć większy wybór markowych
oprawek w atrakcyjnie obniżonych cenach - dodaje.
Oto szczegóły trwającej megawyprzedaży.
Victoria's Secret: do -50%.
Bulget, Vermari, Solano, Anne Marii, Tommy Hilfiger, Carrera, Moschino, Jimmy Choo, Guess i
Ana Hickmann: -15% na okulary korekcyjne.
Chloé i Victoria Beckham: -10% na okulary przeciwsłoneczne.
Marc Jacobs, Furla, Max Mara, Carolina Herrera i Moschino Love: -10% na okulary
korekcyjne.
Givenchy, Tom Ford i Fendi: -10% na okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne.
Pozostałe marki: do -50%.
f
Dzięki światowemu designowi na najwyższym poziomie Twoja nowa para okularów zadba nie tylko o
Twój wzrok, ale też stanie się stylowym dodatkiem. Wybierz się do studia optycznego na ulicy
Sobieskiego, a wśród dziesiątek propozycji na pewno znajdziesz coś, co doskonale wpisze się w Twój
indywidualny styl i charakter, dopełniając stylizacje - te codzienne i te na wyjątkowe okazje.

Studio Optyczne Marzena Markowska zaprasza na megawyprzedaż!
Do wyboru dziesiątki markowych oprawek w niższych cenach!
Iława, ul. Sobieskiego 16B.
Tel. 609 133 882.
Zajrzyj na Facebooka: link.
Odwiedź stronę internetową: link.
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