
Акція діє з 05.08.2016 до 31.12.2017 в мережі магазинів безмитної торгівлі Duty Free в міжнародних аеропортах "Бориспіль" (08307, Україна, Київська обл., 
м. Бориспіль-7, аеропорт "Бориспіль", термінал D) та "Одеса" (65054, Україна, м. Одеса-54, Аеропорт ЦА).

*MyDutyFree — це програмний додаток до сайтів і мобільних пристроїв, що дає можливість фізичній особі здійснювати замовлення товарів 
через мережу магазинів безмитної торгівлі Duty Free. 

Під знижПід знижкою мається на увазі знижка у розмірі 15% від суми здійсненої покупки товарів в магазинах Duty Free. Знижка не діє на спеціальні пропозиції та на певні 
товари. Замовлення потрібно зробити не пізніше ніж за одну годину до вильоту. Послуга замовлення безкоштовна. Вік необмежено. Пропозиція надається при 

оплаті преміальними картками Gold Mastercard® , World Mastercard® , Platinum Mastercard®, World Elite Mastercard®.
Більш дБільш детальну інформацію стосовно знижок та товарів Ви можете дізнатися на сайті mastercard.ua або за телефоном цілодобової підтримки преміальних карток 

Masterсard: +38 (044) 390 77 11 та 0 800 30 30 07 (безкоштовно для дзвінків зі стаціонарних телефонів на всій території України).

Парфумована вода 
Lancome Miracle 100 мл

€79.05 стара ціна

ЗАМОВЛЯЙТЕ ТОВАРИ 
З ДАЙДЖЕСТУ ОНЛАЙН

ДОДАЙТЕ ТОВАРИ 
В ОФФЛАЙН-МАГАЗИНАХ DUTY FREE

ОТРИМУЙТЕ 
ЗНИЖКУ 

15 %
знижка

Парфумована вода 
Christian Dior Addict 100 мл

€95.20 стара ціна

15 %
знижка

Лосьйон-ліфтинг Clarins Body 
Fit Duo Set (2 х 200 мл) 

€68.00 стара ціна

15 %
знижка

€28.05 стара ціна

Набір блисків для губ 
Clinique Superbalm Moisturizing 
Gloss Set (15 мл x 5) 

15 %
знижка

Набір бельгійських цукерок 
Neuhaus Ballotin 500 г

€29.75
стара ціна

15 %
знижка

Природність аромату Miracle зачаровує і додає йому дивний шарм. 
Це неземний парфум, який огортає своєю граціозністю, ніжністю 
та жіночністю. Жінка, яка вибирає парфум Miracle, ніколи не зали-
шиться поза увагою чоловіків.

Волелюбна жінка, яка приваблює чоловіків. Ось яскравий приклад 
власниці парфуму Addict. Квіткова композиція парфуму спонукає 
до таємної подорожі середземноморським нічним лісом, який на-
повнений магічними таємницями та хвилюючими свідомість арома-
тами.

Лосьйон для тіла з ефектом ліфтингу і зволоження допоможе 
вашій шкірі позбутися токсинів, стимулює захисні механізми і зро-
бить контури рівними і гладкими. Цей догляд допоможе запобігти 
зневодненню шкіри, роблячи її м'якою та гладкою.

Набір бальзамів, що підкреслюють натуральний колір губ та одно-
часно живлять і зволожують їх. Натуральні інгредієнти м'яко догля-
дають за шкірою, а також надають миттєвий ефект об'ємних губ.

Оригінальні шоколадні цукерки з бельгійського шоколаду 
безсумнівно принесуть Вам задоволення від справжнього смаку. 
Кожна з цукерок акуратно виготовляється, поєднуючи у собі 
суміш смачного білого, молочного або темного бельгійського шо-
коладу.

Дізнавайтеся про найкращі цінові пропозиції в магазинах Duty Free 
тільки з преміальними картками Mastercard®.

ДАЙДЖЕСТ УНІКАЛЬНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

*

https://mydutyfree.net/bfh-kyiv/uk/womens-fragrances/miracle-100-ml-
https://mydutyfree.net/bfh-kyiv/uk/womens-fragrances/addict
https://mydutyfree.net/bfh-kyiv/uk/care-cosmetics/clarins-body-fit-duo-set
https://mydutyfree.net/bfh-kyiv/uk/makeup/clinique-superbalm-moisturizing-gloss-set
https://mydutyfree.net/bfh-kyiv/uk/confectionery-and-snacks/neuhaus-ballotin-



