
24 advent kupo
Akár 30% kedvezmény 

Aho az ünnep ívánágo vaór válna. 

többet ad nekem



Széles választék – 
Kiváló minőség

Az ajándékkártya 
mindig ajándékai 

jáékkataógu

ingyenesen 
becsomagoljuk 

Önnek!

Üzletünkben vásárolt

több mint 600 akciós 
ajánlattal!

 Karácsonyi 

• parfümök 
• sminktermékek 
•  natúr és biotermékek 
• könyvek 
és számos más ötlet!

Minden ajándék  

AJÁNDÉK-
KÁRTYA
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jó ötle!

Többe ad az egész csaádna. 

több mint 600 akciós 
ajánlattal!

jáékkataógu
több mint 600 akciós 
ajánlattal!
több mint 600 akciós 
ajánlattal!

*   A kuponok elérhetőek üzleteinkben, illetve letölthetőek a www.mueller.co.hu oldalról. A kuponok valamennyi magyarországi Müller üzletben beválthatóak. A kedvezmény érvényesítéséhez, 
kérjük adja át a kupont a kasszánál. Kérjük fi gyeljen arra, hogy a kuponok csak a feltüntetett napon érvényesek. Az esetleges nyomdai hibákért szíves elnézésüket kérjük. A tévedés jogát 
fenntartjuk. A termékek rendelkezésre állása nem garantált. Eladástechnikai okokból nem kapható minden itt megjelenített termék az összes üzletünkben. Az ajánlatok a készlet erejéig 
érvényesek. Az elemmel működő termékeknél az ár az elemet nem tartalmazza, hacsak az nincs másként feltüntetve. A termékek megvásárlása csak háztartási mennyiségben lehetséges, 
viszonteladókat nem szolgálunk ki.

 Müller Drogéria Magyarország Bt. - Központi iroda - 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 8/a. 
 E-mail: info@mueller.co.hu
 Az üzeleteinkkel kapcsolatos információkat megtalálja a www.mueller.co.hu weboldalon. 

egy helyro! 

www.mueller.co.hu          MullerMagyarorszag 



20 %20 % kedvezmény minden kedvezmény minden 
Hasbro Nerf játékra!Hasbro Nerf játékra!**

12.22.

30 % kedvezmény az ajándékcsomagokra kedvezmény az ajándékcsomagokra 
parfüméria és natúr részlegünkön!parfüméria és natúr részlegünkön!**

30 %30 %30 %30 %30 %

25 % kedvezmény minden magyarul 
beszélő Fisher-Price termékre!beszélő Fisher-Price termékre!**

12.15.

20 %20 % kedvezmény HATCHIMALS 
játékokra!játékokra!**

12.18.

20 %20 % kedvezmény minden kedvezmény minden 
LEGO Duplo játékra!LEGO Duplo játékra!**

12.19.+12.20.

20 % kedvezmény hajszárítókra, 
hajformázókra és elektromos férfi borotvákra!hajformázókra és elektromos férfi borotvákra!**

12.16.

25 %25 % kedvezmény minden kedvezmény minden 
Mia Bella termékre!Mia Bella termékre!**

20 %20 % kedvezmény minden kedvezmény minden 
Body&Soul ajándékcsomagra!Body&Soul ajándékcsomagra!**

20 % kedvezmény minden kedvezmény minden 
Barnängen és Nature Box termékre!Barnängen és Nature Box termékre!**

12.01.

20 %20 % kedvezmény kedvezmény 
minden Maped termékre!minden Maped termékre!**

20 %20 % kedvezmény azonnali   kedvezmény azonnali   
képkidolgozásra!képkidolgozásra!**

20 % kedvezmény minden kedvezmény minden 
nejlonharisnyanadrágra!nejlonharisnyanadrágra!**

20 % kedvezmény minden kedvezmény minden 
Sigg márkájú kulacsra!Sigg márkájú kulacsra!**

12.02.12.02.

30 %30 % kedvezmény minden kedvezmény minden 
ARS UNA iskolatáskára és hátizsákra!ARS UNA iskolatáskára és hátizsákra!**

20 %20 %

12.05.+12.06.

12.03.

12.09.12.09.

12.14.12.14.12.12.+12.13.

12.10.

20 %20 % kedvezmény minden 
manikűrkészletre!manikűrkészletre!**

12.10.

kedvezmény minden 

kedvezmény HATCHIMALS kedvezmény minden magyarul 

20 %20 %

25 %25 %25 %

12.15.12.15.

20 % kedvezmény minden 
dekorkozmetikai termékre!dekorkozmetikai termékre!**

kedvezmény minden 20 %20 %20 %

30 %30 %

12.24.

Többe ad az egész csaádna. 12.07.12.07.

20 %20 %

12.04.

12.08.

25 %25 % kedvezmény minden kedvezmény minden 
Hochgenuss kávékapszuláraHochgenuss kávékapszulára!!**

25 %25 % kedvezmény minden kedvezmény minden 
Elmer‘s márkájú termékre!Elmer‘s márkájú termékre!**

12.21.12.21.

20 % kedvezmény hajszárítókra, 20 %20 %20 %

12.23.12.23.

30 %30 % kedvezmény az ajándékcsomagokra kedvezmény az ajándékcsomagokra 
parfüméria és natúr részlegünkön!parfüméria és natúr részlegünkön!**

20 %20 % kedvezmény minden 
illatra!illatra!**

kedvezmény minden 

12.11.

12.17.

20 %20 % minden arc- és testápolási minden arc- és testápolási 
termékre parfüméria és natúr részlegünkön!termékre parfüméria és natúr részlegünkön!**



Válassza le a kupont a perforáció mentén és 
adja át a kasszánál. A kupon átadásával 
20% kedvezmény érvényesíthető Cewe azonnali 
képkidolgozásra.

Az ajánlat kizárólag 2020.12.02-án érvényes, 
a magyarországi Müller üzletekben. 

A kedvezmény készpénzre nem váltható, más 
kedvezményekkel nem összevonható és a 
kasszánál kerül levonásra. A kupon csak 
egyszeri alkalommal váltható be, egy kuponnal 
azonban egyszerre több kép is előhívatható. 

Válassza le a kupont a perforáció mentén és 
adja át a kasszánál. A kupon átadásával 
20% kedvezmény érvényesíthető minden 
Maped termékre.

Az ajánlat kizárólag 2020.12.03-án érvényes, 
a készlet erejéig, a magyarországi Müller 
üzletekben. 

A kedvezmény készpénzre nem váltható, más ked-
vezményekkel nem összevonható és a kasszánál 
kerül levonásra. A kupon csak egyszeri alkalom-
mal váltható be, egy kuponnal azonban egyszerre 
több termék is kedvezményesen megvásárolható. 
A vásárlás csak háztartási mennyiségben lehet-
séges. Viszonteladókat nem szolgálunk ki.

Válassza le a kupont a perforáció mentén és 
adja át a kasszánál. A kupon átadásával 
20% kedvezmény érvényesíthető minden 
nejlonharisnyanadrágra.

Az ajánlat kizárólag 2020.12.05-én és 06-án 
érvényes, a készlet erejéig, a magyarországi 
Müller üzletekben. 

A kedvezmény készpénzre nem váltható, más ked-
vezményekkel nem összevonható és a kasszánál 
kerül levonásra. A kupon csak egyszeri alkalom-
mal váltható be, egy kuponnal azonban egyszerre 
több termék is kedvezményesen megvásárolható. 
A vásárlás csak háztartási mennyiségben lehet-
séges. Viszonteladókat nem szolgálunk ki.

Válassza le a kupont a perforáció mentén és 
adja át a kasszánál. A kupon átadásával 
25% kedvezmény érvényesíthető minden 
Hochgenuss kávékapszulára.
Az ajánlat kizárólag 2020.12.09-én érvényes, 
a készlet erejéig, a magyarországi Müller 
üzletekben.  
A kedvezmény készpénzre nem váltható, más ked-
vezményekkel nem összevonható és a kasszánál 
kerül levonásra. A kupon csak egyszeri alkalom-
mal váltható be, egy kuponnal azonban egyszerre 
több termék is kedvezményesen megvásárolható. 
A vásárlás csak háztartási mennyiségben lehet-
séges. Viszonteladókat nem szolgálunk ki.

Válassza le a kupont a perforáció mentén és 
adja át a kasszánál. A kupon átadásával 
20% kedvezmény érvényesíthető minden 
Sigg márkájú kulacsra.

Az ajánlat kizárólag 2020.12.04-én érvényes, 
a készlet erejéig, a magyarországi Müller 
üzletekben. 

A kedvezmény készpénzre nem váltható, más ked-
vezményekkel nem összevonható és a kasszánál 
kerül levonásra. A kupon csak egyszeri alkalom-
mal váltható be, egy kuponnal azonban egyszerre 
több termék is kedvezményesen megvásárolható. 
A vásárlás csak háztartási mennyiségben lehet-
séges. Viszonteladókat nem szolgálunk ki.

Válassza le a kupont a perforáció mentén és 
adja át a kasszánál. A kupon átadásával 
20% kedvezmény érvényesíthető minden 
dekorkozmetikai termékre.

Az ajánlat kizárólag 2020.12.08-án érvényes, 
a készlet erejéig, a magyarországi Müller 
üzletekben. 

A kedvezmény készpénzre nem váltható, más ked-
vezményekkel nem összevonható és a kasszánál 
kerül levonásra. A kupon csak egyszeri alkalom-
mal váltható be, egy kuponnal azonban egyszerre 
több termék is kedvezményesen megvásárolható. 
A vásárlás csak háztartási mennyiségben lehet-
séges. Viszonteladókat nem szolgálunk ki.

Válassza le a kupont a perforáció mentén és 
adja át a kasszánál. A kupon átadásával 
20% kedvezmény érvényesíthető minden arc- 
és testápolási termékre parfüméria és natúr 
részlegünkön.

Az ajánlat kizárólag 2020.12.17-én érvényes, 
a készlet erejéig, a magyarországi Müller 
üzletekben. 

A kedvezmény készpénzre nem váltható, más ked-
vezményekkel nem összevonható és a kasszánál 
kerül levonásra. A kupon csak egyszeri alkalom-
mal váltható be, egy kuponnal azonban egyszerre 
több termék is kedvezményesen megvásárolható. 
A vásárlás csak háztartási mennyiségben lehet-
séges. Viszonteladókat nem szolgálunk ki.

Válassza le a kupont a perforáció mentén és 
adja át a kasszánál. A kupon átadásával 
20% kedvezmény érvényesíthető minden 
Barnängen és Nature Box termékre. 
Kivéve ajándékcsomagok.

Az ajánlat kizárólag 2020.12.01-jén érvényes, 
a készlet erejéig, a magyarországi Müller 
üzletekben. 

A kedvezmény készpénzre nem váltható, más ked-
vezményekkel nem összevonható és a kasszánál 
kerül levonásra. A kupon csak egyszeri alkalom-
mal váltható be, egy kuponnal azonban egyszerre 
több termék is kedvezményesen megvásárolható. 
A vásárlás csak háztartási mennyiségben lehet-
séges. Viszonteladókat nem szolgálunk ki.

Válassza le a kupont a perforáció mentén és 
adja át a kasszánál. A kupon átadásával 
30% kedvezmény érvényesíthető minden 
ARS UNA iskolatáskára és hátizsákra. 

Az ajánlat kizárólag 2020.12.07-én érvényes, 
a készlet erejéig, a magyarországi Müller 
üzletekben. 

A kedvezmény készpénzre nem váltható, más ked-
vezményekkel nem összevonható és a kasszánál 
kerül levonásra. A kupon csak egyszeri alkalom-
mal váltható be, egy kuponnal azonban egyszerre 
több termék is kedvezményesen megvásárolható. 
A vásárlás csak háztartási mennyiségben lehet-
séges. Viszonteladókat nem szolgálunk ki.

Válassza le a kupont a perforáció mentén és 
adja át a kasszánál. A kupon átadásával 
20% kedvezmény érvényesíthető minden 
manikűrkészletre.

Az ajánlat kizárólag 2020.12.10-én érvényes, 
a készlet erejéig, a magyarországi Müller 
üzletekben. 

A kedvezmény készpénzre nem váltható, más ked-
vezményekkel nem összevonható és a kasszánál 
kerül levonásra. A kupon csak egyszeri alkalom-
mal váltható be, egy kuponnal azonban egyszerre 
több termék is kedvezményesen megvásárolható. 
A vásárlás csak háztartási mennyiségben lehet-
séges. Viszonteladókat nem szolgálunk ki.

Válassza le a kupont a perforáció mentén és 
adja át a kasszánál. A kupon átadásával 
25% kedvezmény érvényesíthető minden 
Elmer‘s márkájú termékre.

Az ajánlat kizárólag 2020.12.12-én és 12.13-án 
érvényes, a készlet erejéig, a magyarországi 
Müller üzletekben. 

A kedvezmény készpénzre nem váltható, más ked-
vezményekkel nem összevonható és a kasszánál 
kerül levonásra. A kupon csak egyszeri alkalom-
mal váltható be, egy kuponnal azonban egyszerre 
több termék is kedvezményesen megvásárolható. 
A vásárlás csak háztartási mennyiségben lehet-
séges. Viszonteladókat nem szolgálunk ki.

Válassza le a kupont a perforáció mentén és 
adja át a kasszánál. A kupon átadásával 
25% kedvezmény érvényesíthető minden 
magyarul beszélő Fisher-Price termékre.

Az ajánlat kizárólag 2020.12.15-én érvényes, 
a készlet erejéig, a magyarországi Müller 
üzletekben. 

A kedvezmény készpénzre nem váltható, más ked-
vezményekkel nem összevonható és a kasszánál 
kerül levonásra. A kupon csak egyszeri alkalom-
mal váltható be, egy kuponnal azonban egyszerre 
több termék is kedvezményesen megvásárolható. 
A vásárlás csak háztartási mennyiségben lehet-
séges. Viszonteladókat nem szolgálunk ki.

Válassza le a kupont a perforáció mentén és 
adja át a kasszánál. A kupon átadásával 
20% kedvezmény érvényesíthető minden 
Body&Soul ajándékcsomagra.

Az ajánlat kizárólag 2020.12.14-én érvényes, 
a készlet erejéig, a magyarországi Müller 
üzletekben. 

A kedvezmény készpénzre nem váltható, más ked-
vezményekkel nem összevonható és a kasszánál 
kerül levonásra. A kupon csak egyszeri alkalom-
mal váltható be, egy kuponnal azonban egyszerre 
több termék is kedvezményesen megvásárolható. 
A vásárlás csak háztartási mennyiségben lehet-
séges. Viszonteladókat nem szolgálunk ki.

Válassza le a kupont a perforáció mentén és 
adja át a kasszánál. A kupon átadásával 
20% kedvezmény érvényesíthető minden illatra.

Az ajánlat kizárólag 2020.12.11-én érvényes, 
a készlet erejéig, a magyarországi Müller 
üzletekben. 

A kedvezmény készpénzre nem váltható, más ked-
vezményekkel nem összevonható és a kasszánál 
kerül levonásra. A kupon csak egyszeri alkalom-
mal váltható be, egy kuponnal azonban egyszerre 
több termék is kedvezményesen megvásárolható. 
A vásárlás csak háztartási mennyiségben lehet-
séges. Viszonteladókat nem szolgálunk ki.

Válassza le a kupont a perforáció mentén és 
adja át a kasszánál. A kupon átadásával 
20% kedvezmény érvényesíthető minden 
HATCHIMALS játékra.

Az ajánlat kizárólag 2020.12.16-án érvényes, 
a készlet erejéig, a magyarországi Müller 
üzletekben. 

A kedvezmény készpénzre nem váltható, más ked-
vezményekkel nem összevonható és a kasszánál 
kerül levonásra. A kupon csak egyszeri alkalom-
mal váltható be, egy kuponnal azonban egyszerre 
több termék is kedvezményesen megvásárolható. 
A vásárlás csak háztartási mennyiségben lehet-
séges. Viszonteladókat nem szolgálunk ki.

Válassza le a kupont a perforáció mentén és 
adja át a kasszánál. A kupon átadásával 
20% kedvezmény érvényesíthető minden 
LEGO Duplo játékra.

Az ajánlat kizárólag 2020.12.19-én és 12.20-án 
érvényes, a készlet erejéig, a magyarországi 
Müller üzletekben. 

A kedvezmény készpénzre nem váltható, más ked-
vezményekkel nem összevonható és a kasszánál 
kerül levonásra. A kupon csak egyszeri alkalom-
mal váltható be, egy kuponnal azonban egyszerre 
több termék is kedvezményesen megvásárolható. 
A vásárlás csak háztartási mennyiségben lehet-
séges. Viszonteladókat nem szolgálunk ki.

Válassza le a kupont a perforáció mentén és 
adja át a kasszánál. A kupon átadásával 
20% kedvezmény érvényesíthető hajszárítókra, 
hajformázókra és elektromos férfi  borotvákra.

Az ajánlat kizárólag 2020.12.18-án érvényes, 
a készlet erejéig, a magyarországi Müller 
üzletekben. 

A kedvezmény készpénzre nem váltható, más ked-
vezményekkel nem összevonható és a kasszánál 
kerül levonásra. A kupon csak egyszeri alkalom-
mal váltható be, egy kuponnal azonban egyszerre 
több termék is kedvezményesen megvásárolható. 
A vásárlás csak háztartási mennyiségben lehet-
séges. Viszonteladókat nem szolgálunk ki.

Válassza le a kupont a perforáció mentén és 
adja át a kasszánál. A kupon átadásával 
20% kedvezmény érvényesíthető minden 
Hasbro Nerf játékra.

Az ajánlat kizárólag 2020.12.22-én érvényes, 
a készlet erejéig, a magyarországi Müller 
üzletekben. 

A kedvezmény készpénzre nem váltható, más ked-
vezményekkel nem összevonható és a kasszánál 
kerül levonásra. A kupon csak egyszeri alkalom-
mal váltható be, egy kuponnal azonban egyszerre 
több termék is kedvezményesen megvásárolható. 
A vásárlás csak háztartási mennyiségben lehet-
séges. Viszonteladókat nem szolgálunk ki.

Válassza le a kupont a perforáció mentén és 
adja át a kasszánál. A kupon átadásával 
25% kedvezmény érvényesíthető minden 
Mia Bella termékre.

Az ajánlat kizárólag 2020.12.21-én érvényes, 
a készlet erejéig, a magyarországi Müller 
üzletekben. 

A kedvezmény készpénzre nem váltható, más ked-
vezményekkel nem összevonható és a kasszánál 
kerül levonásra. A kupon csak egyszeri alkalom-
mal váltható be, egy kuponnal azonban egyszerre 
több termék is kedvezményesen megvásárolható. 
A vásárlás csak háztartási mennyiségben lehet-
séges. Viszonteladókat nem szolgálunk ki.

Válassza le a kupont a perforáció mentén és 
adja át a kasszánál. A kupon átadásával 
30% kedvezmény érvényesíthető parfüméria 
és natúr részlegünk ajándékcsomagjaira.

Az ajánlat kizárólag 2020.12.24-én érvényes, 
a készlet erejéig, a magyarországi Müller 
üzletekben. 

A kedvezmény készpénzre nem váltható, más ked-
vezményekkel nem összevonható és a kasszánál 
kerül levonásra. A kupon csak egyszeri alkalom-
mal váltható be, egy kuponnal azonban egyszerre 
több termék is kedvezményesen megvásárolható. 
A vásárlás csak háztartási mennyiségben lehet-
séges. Viszonteladókat nem szolgálunk ki.

Válassza le a kupont a perforáció mentén és 
adja át a kasszánál. A kupon átadásával 
30% kedvezmény érvényesíthető parfüméria 
és natúr részlegünk ajándékcsomagjaira.

Az ajánlat kizárólag 2020.12.23-án érvényes, 
a készlet erejéig, a magyarországi Müller 
üzletekben. 

A kedvezmény készpénzre nem váltható, más ked-
vezményekkel nem összevonható és a kasszánál 
kerül levonásra. A kupon csak egyszeri alkalom-
mal váltható be, egy kuponnal azonban egyszerre 
több termék is kedvezményesen megvásárolható. 
A vásárlás csak háztartási mennyiségben lehet-
séges. Viszonteladókat nem szolgálunk ki.


