


Velkommen til vores Online Dansk Fodmesse 2020!
I år er vi, grundet Covid-19, nødsaget til at afholde Dansk Fodmesse online.  Vi har stablet en masse super fede tilbud og 
konkurrencer på benene, som vi håber I tager godt imod i den kommende uge.

Ugen er delt sådan op, at der kører 24 timers tilbud mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. I weekenden giver vi den ekstra gas 
og har en masse gode tilbud klar. Vi er selvfølgelig klar både på telefonerne og mail mandag til fredag, men også lørdag og 
søndag - så I er velkomne til at ringe eller skrive til os.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev og skrabe dig til et gavekort, med en værdi op til 10.000 kr..

Vi har også fine præmier du kan vinde i år!
Vi trækker lod blandt alle ordre modtaget fra søndag d. 13. september kl. 24.00 til søndag d. 20. september kl. 24.00
Tirsdag d. 22. september udtrækker vi vinderne og disse får direkte besked, samt bliver offentliggjort på vores hjemmeside og 
de sociale medier.

Du kan blandt andet vinde:
• Et oplevelsesgavekort til en værdi af 5.000 kr.
• En Luxo lampe til en værdi af 2.000 kr.
• Gavekurv fra HFL til en værdi af 500 kr.
• Gavekurv fra Camillen til en værdi af 500 kr.

Du kan klikke dig ind på de forskellige tilbud, via siderne her i kataloget.

Vi håber at I lige som vi ,ser frem til en lidt anderledes, men god messe uge!

Med venlig hilsen, 
Carsten Kørris,
Adm. Direktør
Kjærulff Fodplejeartikler



MANDAG - SØNDAG

15% på hele webshoppen*

og 30% på SWANN morton blade
fri fragt

* gælder ikke Onyfix og tofi patientstole



24 timers tilbud

MANDAG

PÅ UDVALGTE
SPAR 18%
INSTRUMENTBORDE

https://kjaerulff-fodpleje.dk/search/?q=212210%20212211


24 timers tilbud

TIRSDAG

PÅ ALLE LAMPER
Spar 18%

https://kjaerulff-fodpleje.dk/search/?q=471052%20471055%20471056%20471057%20471064%20471068%20471070%20471072%20471073%20471074%20471075%20471044


24 timers tilbud

SPAR 20%
PÅ ALT AESCULAP OG SUWADA

ONSDAG

https://kjaerulff-fodpleje.dk/search/?q=213052%20213054%20213055%20213056%20213057%20213058%20213059%20213060%20213063%20213068%20213069%20%20212800%20212801%20212804


24 timers tilbud

TORSDAG

SPAR 22%
PÅ ALLE PEDAG SÅLER

https://kjaerulff-fodpleje.dk/search/?q=220412+220492+220516+220533+220541+220555+220572+220595+220602+220660+220673+220686+221501+221520+221527+221535+221543+221564+221567+221570+221573+221578


24 timers tilbud

FREDAG

SPAR 25%
PÅ ALT CAMILLEN

https://kjaerulff-fodpleje.dk/search/?q=220801+220802+220803+220804+220805+220807+220808+220910+220911+220913+220914+220915+220916+220917+220918+220920+220921+220922+220923+220924+220925+220926+220927+220928+220930+220931+220932+220933+220934+220935+220937+220939+220940+220941+220943+220944+220948+220949+220950+220951+220952+220953+220954+220955+220956+220957+220958+220959+220960+220961+220962+220963+220964+220965+220966+220967+220968+220969+220971+220973+220974+220975+220977+220978+220980+220981+220982+220984+220986+220987+220988+220989+220990+220991+220992+220993+220994+220995+220996+220997+220998+220999


Særlige tilbud

LØRDAG & SØNDAG

CRAZY DAYS
STORE BESPARELSER PÅ
UDVALGTE VARER

*HOLD ØJE MED DIN MAIL & sociale medier


