
BRAND

Baccarat

Christo�e

DSQUARED1

Faces

Fila

Ghawali

Giorgio Armani Beauty

Karl Lagerfeld

Kenzo

L'Occitane

Lacoste

Level Shoes

Michael Kors

Molton Brown

Nars

Paul Smith

ماركة

باكارا

كريستوفل

ديسكوارد1

وجوه

فيال

غوالي

جورجيو آرماني

كارل الغرفيلد

كنزو

لوكسيتان

الكوست

ليفيل شوز

مايكل كورس

مولتون براون

نارس

بول سميث

OFFER

10% o� in-store.

10% o� in-store.

10% o� in-store.

10% off in-store and online.
Excluding sale items, Chanel, Dior and Guerlain.
Promo code not required upon MUSE Member login. 

10% off in-store and online. 
Excluding sale items.

10% off in-store and online.

10% o� in-store.
Excluding sale items, novelties and niche.

10% o� in-store.
Excluding sale items.

10% off on new collection in-store and online. 
Excluding carry over and iconics.

10% off in-store and online. 
Excluding kits & discounted items.
Promo code not required upon MUSE Member login. 

10% off in-store and online. 
Excluding sale items.

10% off in-store and online.
Excluding consignment, concessions, Gianvito 
Rossi, Mach Mach, Rene Caovilla, Axel Arigato, 
Amina Muaadi, Malone Souliers, and 
Comme De Garcons.

10% off in-store and online. 
Excluding sale items.

10% off in-store and online. 
Excluding EDP, Labdanum Dusk 
collection & New Hair Care range.

10% o� on selected items in-store.

10% o� in-store.
Excluding sale items.

عرض

خصم %10 في المتجر.

خصم %10 في المتجر.

خصم %10 في المتجر.

أونالين. خصم 10% في المتجر و
باستثناء المنتجات اّل تي عليها خصم، شانيل، ديور, وغارالن.

الرقم الترويجي غير مطلوب عند تسجيل دخول أعضاء ميوز.

خصم  10%في المتجر وأونالين. 
باستثناء المنتجات اّل تي عليها 

خصم.
خصم 10% في المتجر وأونالين.

خصم %10 في المتجر.
باستثناء المنتجات التي عليها خصم، الجديدة، والمتخصصة.

خصم %10 في المتجر.
باستثناء المنتجات اّلتي عليها خصم.

خصم  %10على التشكيلة الجديدة في المتجر وأونالين. 
باستثناء المنتجات التي تحتاج نقل والمنتجات األيقونية.

أونالين. خصم %10 في المتجر و
باستثناء المجموعات والمنتجات التي عليها خصم.

الرقم الترويجي غير مطلوب عند تسجيل دخول أعضاء ميوز.

خصم  %10في المتجر وأونالين. 
باستثناء المنتجات التي عليها خصم.

أونالين. خصم %10 في المتجر و
باستثناء العالمات التجارّي ة المشحونة، االمتيازات، 

جيانفيتو روسي، ماش ماش، رين كوفيال، أكسيل أريغاتو، 
أمية موعادي، مالون سوليار وكوم دي غارسون.

خصم %10 في المتجر وأونالين. 
باستثناء المنتجات اّل تي عليها 

خصم.
خصم %10 في المتجر وأونالين. 

باستثناء EDP،مجموعة البدانوم داسك 
ومجموعة العناية بالشعر الجديدة.

خصم %10 على منتجات مختارة في المتجر.

خصم %10 في المتجر.
باستثناء المنتجات التي عليها خصم.

هذا العرض صالح من 19 حتى 21 أغسطس،2021 على منتجات مختارة وإلى حين نفاذ الكمّية.
قد تختلف العروض وفقًا لكل عالمة تجارية وهي تخضع لألحكام والشروط المرعية اإلجراء لدى كل عالمة تجارية.

O�er is valid from August 19 - 21, 2021 on select items and while stocks last.
O�ers vary by brand, and is subject to the terms and conditions set by the brand.

AUGUST 19 - 21
EXCLUSIVE TO MUSE MEMBERS
ACROSS PARTICIPATING BR ANDS
FOR ONLINE, USE PROMO CODE: MUSEDAY10

Unlock More.
من 19 حتى 21 أغسطس

ا ألعضاء ميوز حصريًّ
عبر العالمات التجارية المشاركة

MUSEDAY10 استخدم الرقم الترويجي أونالين: 

احصل على المزيد.

https://ae.ghawali.com/collections/new-in
https://ae.ghawali.com/ar/collections/new-in
https://www.faces.com/ae-en/bestsellers.html?utm_source=MUSE&utm_medium=performance&utm_campaign=MUSEDays
https://www.faces.com/ae-ar/bestsellers.html?utm_source=MUSE&utm_medium=performance&utm_campaign=MUSEDays
https://ae.ghawali.com/collections/new-in?utm_source=MUSE&utm_medium=performance&utm_campaign=MUSEDays
https://ae.ghawali.com/ar/collections/new-in?utm_source=MUSE&utm_medium=performance&utm_campaign=MUSEDays
https://catalog-uae.netlify.app/?utm_source=MUSE&utm_medium=performance&utm_campaign=MUSEDays
https://catalog-uae.netlify.app/?utm_source=MUSE&utm_medium=performance&utm_campaign=MUSEDays
https://ae.loccitane.com/bestsellers-1?lang=en_AE&utm_source=MUSE&utm_medium=performance&utm_campaign=MUSEDays
https://ae.loccitane.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%8B?lang=ar_AE&utm_source=MUSE&utm_medium=performance&utm_campaign=MUSEDays
https://www.lacoste.com/ae/en/?utm_source=MUSE&utm_medium=performance&utm_campaign=MUSEDays
https://www.lacoste.com/ae/ar/?utm_source=MUSE&utm_medium=performance&utm_campaign=MUSEDays
https://mk-dubai-mall.netlify.app/?utm_source=MUSE&utm_medium=performance&utm_campaign=MUSEDays
https://mk-dubai-mall.netlify.app/?utm_source=MUSE&utm_medium=performance&utm_campaign=MUSEDays
https://www.levelshoes.com/?utm_source=MUSE&utm_medium=performance&utm_campaign=MUSEDays
https://www.levelshoes.com/ar/?utm_source=MUSE&utm_medium=performance&utm_campaign=MUSEDays
https://www.moltonbrown.ae/collections/new-in?utm_source=MUSE&utm_medium=performance&utm_campaign=MUSEDays
https://www.moltonbrown.ae/ar/collections/new-in?utm_source=MUSE&utm_medium=performance&utm_campaign=MUSEDays


BRAND

Penhaligon's

St Dupont

Stella Mc Cartney

Tanagra

Tryano

YSL Beauty

Zadig & Voltaire

OFFER

10% o� in-store.
Excluding portraits line, Halfeti EDP, Halfeti 
Cedar EDP, Empressa EDP/EDT & Cairo.

10% o� in-store.

10% o� in-store.
Excluding sale items. 
10% o� on the new collection
excluding carry over and iconics.

10% off in-store and online. 
Excluding online sale items.

10% off on new collection in-store and online. 
Excluding Chanel, Dior Beauty, La Prairie, 
Aesop, Kiehls, Dior (Kids and Men), Armani 
Junior, Fendi Women, and Valentino Women.

10% off in-store and online. 
Excluding sale items, novelties, 
and niche items.

10% o� on all items in-store. 
Excluding sale items.

ماركة

بينهاليغونز

سانت دوبون

ستيال ماكرتني

تانغارا

تريانو

 إيف سان لوران 

زاديغ أند فولتير

عرض

خصم %10 في المتجر.
باستثناء مجموعة بورتريتس، هالفيتي أو دو بارفان، هالفيتي 
سيدر أو دو بارفان، امبريسا أو دو بارفان/أو دو تواليت وكايرو.

خصم %10 في المتجر.

خصم %10 في المتجر.
باستثناء المنتجات التي عليها خصم.

خصم %10 على التشكيلة الجديدة باستثناء
المنتجات التي تحتاج نقل والمنتجات األيقونية.

خصم  %10في المتجر وأونالين.
 باستثناء المنتجات التي عليها خصم أونالين.

خصم 10% في المتجر وأونالين. 
باستثناء شانيل، ديور، البريري، أيسوب،
كيلس، ديور (لألطفال والرجال)، أرماني 

جونيور، فيندي للنساء وفالينتينو للنساء.

خصم 10% في المتجر وأونالين. 
باستثناء المنتجات التي عليها خصم،

المنتجات الجديدة والمتخصصة.

خصم %10 على جميع المنتجات في المتجر.
باستثناء المنتجات التي عليها خصم.

هذا العرض صالح من 19 حتى 21 أغسطس،2021 على منتجات مختارة وإلى حين نفاذ الكمّية.
قد تختلف العروض وفقًا لكل عالمة تجارية وهي تخضع لألحكام والشروط المرعية اإلجراء لدى كل عالمة تجارية.

O�er is valid from August 19 - 21, 2021 on select items and while stocks last.
O�ers vary by brand, and is subject to the terms and conditions set by the brand.

AUGUST 19 - 21
EXCLUSIVE TO MUSE MEMBERS
ACROSS PARTICIPATING BR ANDS
FOR ONLINE, USE PROMO CODE: MUSEDAY10

Unlock More.
من 19 حتى 21 أغسطس

ا ألعضاء ميوز حصريًّ
عبر العالمات التجارية المشاركة

MUSEDAY10 استخدم الرقم الترويجي أونالين: 

احصل على المزيد.

https://www.tanagra.me/?utm_source=MUSE&utm_medium=performance&utm_campaign=MUSEDays
https://www.tanagra.me/ar/home?cid=homepage&preference=ae&utm_source=MUSE&utm_medium=performance&utm_campaign=MUSEDays
https://www.tryano.com/en-ae?utm_source=MUSE&utm_medium=performance&utm_campaign=MUSEDays
https://www.tryano.com/ar-ae?utm_source=MUSE&utm_medium=performance&utm_campaign=MUSEDays
https://www.yslbeauty.ae/?utm_source=MUSE&utm_medium=performance&utm_campaign=MUSEDays
https://www.yslbeauty.ae/ar/homepage?utm_source=MUSE&utm_medium=performance&utm_campaign=MUSEDays



