
MyCLUB Promotions
Offers available at all Carrefour Stores

From 18th TO 24th October

Spend 10QR & Get

on selected
CATEGORIES*
below:

on selected
BRAND
below:

ON ALL: 
Sponge & Kitchen Cleaning 
( Dishwashing Liquid, Auto Dishwash & 
Tabs ), Men Groomings, Men Face Care, 
Men Deodorant & Perfume, Washing 
Detergent Powder & Liquid, Bleach, 
Softener & Stain Remover, Depilatory /
Hair Remover, Women Razors & Blades 
& Feminine Hygiene ( Women Pads, 
Pantyliner, Tampons ).

GROCERY

ON ALL: 
Jams, Spreads & Honey, Confectionery 
Candies, Canned Fish, Meat &
Vegetables, Product Of The World
( Phillipines, Indian, Thailand, Mexican 
Product ), Teas & Herbal Teas.

DETERGENT & 
PERSONAL HYGIENE

ON ALL: 
Fresh Cream, Margarine & Butter

DAIRY PRODUCTS

ULTRA FRESH

GROCERY

DANDY:
    Yoghurt & Dessert 

ULTRA FRESH

ANCHOR:
   Fresh Cream, Margarine & Butter

DAIRY PRODUCTS

Spend 10QR & Get

*Terms & Conditions apply“Except Nestle products” *Offers are non cumulative

DETERGENT & 
PERSONAL HYGIENE
OMO:
 Washing Detergent Powder & Liquid

CALIFORNIA GARDEN:
  Canned Fish & Vegetables

ON ALL: 
Yoghurt & Dessert 

ON ALL:
Frozen Meat ( Chicken, Chicken Parts, 
Mince, Burger, Nuggets & Franks ),

FROZEN FOODS
GOURMET:
 Frozen Meat

FROZEN FOODS

points
10 15

points



 إشتر بقيمة 10 ريال و أحصل على إشتر بقيمة 10 ريال و أحصل على

العرض متوفر في جميع متاجر كارفور

من  18 إلى 24 أكتوبر   

عروض ماي كلوب

على
العالمات

 المختارة التالية:

على
المنتجات*

 المختارة التالية:

مأكوالت مجمدة

مأكوالت طازجة

مسحوق الغسيل
 العناية الشخصية

     مسحوق الغسيل و
 العناية الشخصية

البقالةالبقالة

على كل: 
إسفنجة و منظفات المطابخ ) سائل و أقراص 
الجلي(، مستلزمات الحالقة و العناية بالوجه 

للرجال، عطور و مزيل رائحة العرق للرجال، 
مسحوق و سائل الغسيل، مبيض، منعم 

األقمشة، مزيل البقع، مزيل الشعر للنساء و 
فوط صحية.

على كل : 
مربى، شكوال قابلة للدهن، عسل، حلوى، 
أسماك لحوم و خضار معلبة، مأكوالت من 

حول العالم
) منتجات:  الفليبين، الهند، تايلندا و 

المكسيك(،
شاي و شاي األعشاب.

على كل : 
زبادي و حلويات

 أومو:
مسحوق و سائل الغسيل

حدائق كليفورنيا :
أسماك و خضار معلبة

مأكوالت طازجة
دندي :

زبادي و حلويات

مأكوالت مجمدة
على كل : 

لحوم مجمدة )دجاج، أجزاء دجاج، لحم مفروم، 
برغر، ناجتس، نقانق(

منتجات األلبان منتجات األلبان

جورميه:
لحوم مجمدة

على كل :
كريمة طازجة، مارغرين، زبدة

أنكور :
كريمة طازجة، مارغرين، زبدة

* ال تضاف على عروض 10 نقاط التابعة للفئة  “باستثناءمنتجات نستلي” * تطبق األحكام و الشروط

نقطة
15

نقاط
10


