
FEDEZZE FEL SAJÁT MÁRKÁS TERMÉKEINKET!
SAJÁT MÁRKÁS TERMÉKEK  
KEDVEZŐ ÁRON

 7.690 Ft 

−30 %

 10.990 Ft

 745 Ft 
−16 %

 895 Ft
 1.090 Ft 

−21 %

 1.390 Ft

 4.990 Ft 

−24 %

 6.590 Ft

 275 Ft 
−26 %

 375 Ft
 155 Ft 

−20 %

 195 Ft

BUGATTI
Man 
Eau de Toilette 
100 ml 
76,90 Ft/1 ml

NIVEA
Deospray 
150 ml1) vagy 
50 ml2) 
többféle
1)5,30 Ft/1 ml 
2)15,90 Ft/1 ml

SILAVIT
Torokcukorka 
cukormentes 
50 g 


TYPHOON
Energiaital 
250 ml 
többféle
0,62 Ft/1 ml

AMICELLI
225 g1) 
vagy 
RITTER SPORT   
Csokoládé kocka 
192 g2) 
többféle
1) 4,85 Ft/1 g 
2) 5,68 Ft/1 g

LAVAZZA
Szemeskávé Caffè 
Crema  Classico, 
Crema e Aroma vagy 
Italian Cremoso 
1 kg 
többféle
4.990 Ft/1 kg

** A kedvezmény a kasszánál kerül levonásra.

50 %
KEDVEZMÉNY

50 % kedvezmény 
minden NAPTÁRRA és 
HATÁRIDŐNAPLÓRA!** 15 %

KEDVEZMÉNY

15 % Kedvezmény 
minden BAHLSEN 

Leibniz 125 g 
kekszre!**

20 %
KEDVEZMÉNY

20 % kedvezmény 
a összes 

Maybelline New York 
termékre.**

többet ad nekem

MÜLLER AJÁNLATOK 2023.01.30-TÓL 02.05-IG

TÖBB MINT EGY ÁLLÁS. 
KARRIER A MÜLLERNÉL.
Kollégákat keresünk üzleteinkbe. 
További információ: 
mueller.co.hu/karrier















FEDEZZE FEL SAJÁT MÁRKÁS TERMÉKEINKET!
SAJÁT MÁRKÁS TERMÉKEK 
KEDVEZŐ ÁRON

 795 Ft 
AJÁNLAT

 

 795 Ft 
−20 %

 995 Ft

 1.590 Ft 

−20 %

 1.990 Ft

 865 Ft 
−20 %

 1.090 Ft

 3.590 Ft 

−10 %

 3.990 Ft

 425 Ft 
−19 %

 525 Ft

 435 Ft 
−24 %

 575 Ft

 4.290 Ft 

−37 %

 6.890 Ft

 3.440 Ft -tól

−25 %

 4.590 Ft

 9.990 Ft 

−44 %

 17.990 Ft

 1.790 Ft 

AJÁNLAT

 

NIVEA
Tusfürdő 
250 ml 
többféle
2,19 Ft/1 ml

HOCHGENUSS
Szárított gyümölcs 
150 g – 200 g 
többféle
3,98 Ft – 5,30 Ft/1 g

MIA BELLA
Pralinéválogatás 
alkoholos és 
alkoholmentes 
300 g 
5.300 Ft/1 kg

AVEO 
PROFESSIONAL
Turban hajmaszk 
50 ml 
többféle


DUCHESSE
Tisztasági betét 
50 db 
többféle


HITSCHLER
Gumicukor 
140 g – 150 g 
többféle
2,90 Ft – 3,11 Ft/1 g

NIVEA 
Q10 POWER
Nappali vagy 
éjszakai 
arckrém 
50 ml 
többféle
71,80 Ft/1 ml

MAROUSSIA
Eau de Toilette 
100 ml 
42,90 Ft/1 ml

BRAUN 
VÉRNYOMÁSMÉRŐ 
BUA 5000
Egyszerű, teljesen 
automatikus vérnyomás- 
és pulzusmérés a 
felkaron. Nagy kijelzővel. 


ARCFESTÉK 
Többféle. 
3 db 
596,67 Ft/1 db

S.OLIVER
For Her 
30 ml1) vagy 
For Him 
Eau de Toilette  
1) 114,67 Ft/1 ml 
 

** A kedvezmény a kasszánál kerül levonásra.

15 %
KEDVEZMÉNY

15 % kedvezmény 
minden MILKA kekszre, 

süteményre és lu 
termékre 130-260 g!**

FEDEZZE FEL KÍNÁLATUNK SOKSZÍNŰSÉGÉT!

Az ajánlatok 01.30-tól 02.05-ig érvényesek.
A nyomdai hibákért szíves elnézésüket kérjük. A vásárlás csak háztartási mennyiségben  lehetséges. Viszonteladókat nem szolgálunk ki. 
A termékek rendelkezésre állása nem garantált. Amennyiben a termék nem áll rendelkezésre, lehetőség szerint megrendeljük Önnek. Eladástechnikai okokból nem 
kapható minden megjelenített termék az összes üzletünkben. Az elemmel  működő termékeknél az ár az elemet nem tartalmazza, kivéve, ha másként van feltüntetve. 
A csoportképnél a megadott ár a leírt termékre vonatkozik. A tévedés és árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az árak forintban értendők. 
Az ajánlatok a készlet erejéig érvényesek. A Váci utcai üzletünkben csak a parfüméria osztály ajánlatai érvényesek. A prospektusban szereplő írószer akciók a Miskolc 
Pesti úti üzletünkben nem érvényesek. A termékekre vevői megrendelést felveszünk. BIO Tanúsítvány: DE-ÖKO-006. Csak Magyarországon érvényes. 
Müller Drogéria Magyarország Bt. – Központi Iroda – 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 8/a, info@mueller.co.hu 
Az üzleteinkkel kapcsolatos információkat megtalálja a www.mueller.co.hu weboldalon.

TÖBB MINT EGY ÁLLÁS.
KARRIER A MÜLLERNÉL.
Kollégákat keresünk üzleteinkbe. 
További információ: 
mueller.co.hu/karrier


