
Somni fet regal!
Aquesta primavera els establiments de Navàs et porten un 

Somni fet regal!

Sorteig a partir del 9 de maig de 2022.
Repartirem 3.300€ en 33 lots de 100€. 

Hi participa:

Ho organitza:
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Serveis de 
perruqueria per valor de 100€

100€ en calçat i 
complements

Val setmanal de 50€ dels 
nostres productes, durant 2 

setmanes

  Xec regal per 
l'import de 100€ en la 
contractació de qualsevol 

assegurança

Joguines-regals-accessoris: 
tria i remena

Xec regal d'un 
outfit dona-home

Visita a la formatgeria 
+ tast de vins i formatges per a 

4 persones

Xec regal per valor de 100 
euros per a començar un 

curs anual de qualsevol 
idioma

100€ a gastar en uns texans 
de la marca Lois, Jack&Jones o 

Only i un complement a escollir

Renova l'armari. 100€ en 
roba de primavera-estiu.

Lot d'accessoris 
i complements per a 

nadons, nens o família a 
triar

Val de 100€ en roba per 
dona i home i 

complements

2 massatges 
relaxants a escollir + 1 

massatge descontracturant 
+ 1 sessió de reflexoteràpia

Val per 50€ en 
sabons ecològics i 50€ en 

pintures ecològiques

Material esportiu 
per valor de 100€

Lot d'articles de dona 
i home a escollir Val de 100 € de productes per la 

teva mascota, pinsos, hort o jardí, 
insecticides o agroalimentació

Princess Aerofryer Digital XXL, Fregidora 
d'aire calent, 4,5L, 1,2kg, 80°C, 200°C, 5 

persones, valorada en 99'99€

Val setmanal de 25 € en fruits 
secs, durant 4 setmanes

Serveis d'estètica 
i bellesa per l'import 

de 100€ Xec valorat en 100€ a gastar en 
diverses vegades fins a exhaurir-lo

Lot de productes, 
llençols, boutis i tovalloles 

a escollir

Xec valorat en 100€ a 
gastar en diverses vegades fins a 

exhaurir-lo

100€ en llibres - 
La cultura ens salva

Lot de productes de 
parafarmàcia

Xec regal per un kit 
d'eines pel teu hort i jardí 

(valorat en 100€)

1 Foto 40x60 amb cartró ploma i laminada
1 Pissarra personalitzada de 15x20 amb peus

1 Tassa personalitzada

Cadira d'estudi infantil 
valorada en 100€

100€ en roba 
personalitzada

Xec valorat en 100€ 
a gastar en diverses vegades 

fins a exhaurir-lo

Xec valorat en 100€ a 
gastar en diverses vegades 

fins a exhaurir-lo

2 sopars per a dues persones 
o 1 sopar per a quatre 

persones4 sessions de quiropòdia per 1 
persona o 2 sessions per a dues 

persones de la mateixa 
família

Expert Navàs 1

Per viure mi�or2

Esports Suau3

Cal Serra – Cousalut4

Navassenca5

París Chic6
Agrobover10

Estil LLiure7

Rústic Bar

30

Formatgeria Cal Músic8

El present11

That's g�d12

Petit Palace99

Vintage 
moda

13

Chaplin14

Original 03215

Calçats Maria16

Grup Xics17

Les Delícies18

Sílvia Matamala19

Centre d'estètica 
Carme Bat�ó

20

Seriols21

Perruqueria Sheila22

Forn de 
Cabrianes

23

        Fleca Vidal24

Cal Ciste�er25

Farmàcia Vile�a26

Font Maquinària27

Foto Manubens33

Mobles Majoral29

Borinot Gràfic28

L’Antiga Sastreria

31

La Cana�a Gran32

Del 19 d’abril al 7 de maig de 2022 les compres fetes als establiments adherits tindran premi. Participa i entra en el sorteig d’un dels 33 somnis que podeu trobar en aquest fu�etó. 


