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Alla Hjärtans Dag 
14 februari

Vid köp av 
Ansiktsbehandling Lyx

bjuder vi på färgning 
av fransar & bryn 

(Värde 290:-) Gäller under februari.

❤
❤ ❤

Alla hjärtans dag – kärlekens egen dag!
En månghundraårig tradition som kom till Sverige först på 90-talet 

med St Valentin-korten som fi ck hjärtan att slå hårdare..
Men redan på 1400-talet var St Valentindagen stor i 

England, då använde man dagen till att utse sin partner 
för livet, valde man en Valentin betydde det att man 
skulle förlova sig.

Nyfi ken på våra singlar? 
Här är några av många!

Kom in och möt dom – du kommer att se vilka dom är 
från onsdag – lördag och det kanske blir just NI som äter 
en mysig middag ihop.
(Stanna till i förbutiken så får du veta hur det går till...)

Vill du uppvakta lite mer, med en god middag, choklad, 
en kramgo nalle så hjälper vi dig, överallt i butiken ger vi 

dig inspiration – hittar du den inte så prata med oss!  
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Alla Hjärtans Bakelser
2-pack

45:-/st
Gäller lördag • jmf 22,50/st

Chokladkakor
2 för

25:-/st
Marabou Premium 100g • Jmf pris 125:-

Äpple Pink Lady 

19:90/kg
Lika söt som den du har kär!

Italien/Fram • Frankrike Klass 1     

Helgfat för två!

125:-
Komponerat av singlarna 

i delikatessen • 62,50/portion
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