
Set for him  Set for her  
  Energizujúci  Osviežujúci 

  povzbudzujúci 
sprchovací gél

pokožku hydratuje; 
s vôňou grapefruitu 

a mandarínky

  

  vyživujúci šampón
vitamínová bomba pre 
vlasy; s grapefruitom 

a marakujou  

  intímny gél v 
cestovnej veľkosti
s upokojujúcimi 
výťažkami z aloe 
a harmančeka; so 

sviežou vôňou  

  radostná vôňa
vôňa, ktorá 

pozdvihne vašu 
náladu; z kategórie 

citrusovo-
kvetinových vôní  

  guľôčkový deo 
antiperspirant

poskytuje 
celodennú sviežosť; 

s citrusovo-
kvetinovou vôňou  

  guľôčkový deo 
antiperspirant
znižuje potenie 

spôsobené stresom; 
s mužnou vôňou  

  sprej na chodidlá 
a do topánok

poskytuje dezodoračnú 
ochranu, chladí a 
osviežuje unavené 

chodidlá  

  gél na holenie 
pre citlivú pleť

chráni pleť pred 
podráždením 
počas holenia  

  energetická
vôňa, ktorá prebudí 
celé telo; z kategórie 
fužérovo-citrusových 

vôní  

set pre Neho   set pre Ňu  

  osviežujúci 
sprchovací gél

čistí a prebúdza 
zmysly; s vôňou 
mandarínky a 

čierneho korenia  

  každý set 
5 výrobkov 
len za 
*s kúpou ktoréhokoľvek výrobku z katalógu 13/2018 alebo špeciálneho katalógu Módny Butik 13/2018  

7,99 €*
  Set obsahuje: 
•   Guľôčkový deo antiperspirant Men Active   ( 50   ml )
•   Toaletná voda Dynamic Fresh  ( 50   ml )
•   Dezodoračný sprej na chodidlá a do topánok  ( 100   ml )
•   Sprchovací gél Active Cleanse  ( 250   ml )
•   Gél na holenie pre citlivú pleť   ( 100   ml )
 5052 6  
  Hodnota setu:  29,40 €

  

Set obsahuje: 
•   Sprchovací gél Citrus Zing  ( 250   ml )
•   Šampón a kondicionér v 1 s grapefruitom, 

marakujou a vitamínmi  ( 250   ml )
•   Guľôčkový deo antiperspirant Women’s Fresh  ( 50   ml )
•   Toaletná voda Peace&Love Attitude  ( 50   ml )
•   Čistiaci gél na intímnu hygienu s aloe vera a harmančekom
  ( 100   ml )
 5054 2  
  Hodnota setu:  32,60 €

  Ušetríte 
75%!  

   Jemneprejdite     
                 ZÁPÄSTÍM 
          PO STRANE, 
        ABY SA VÔŇA 
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Set pre Neho

Set pre Ňu
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Set kompletnej starostlivosti
 Set obsahuje: 
•   Pena do kúpeľa s vôňou bielej ľalie  ( 500   ml )
•   Sprchovací krém Magical Kingdom  ( 250   ml )
•   Telový sprej s čerešňovým kvetom  ( 100   ml )
•   Telové mlieko s čerešňovým kvetom  ( 200   ml )
•   Krém na ruky s malinami a čiernymi ríbezľami (75 ml)
5056 7
  Hodnota setu:  29,40 €
  

  jazmín a 
biele pižmo    sladký 

čerešňový 
kvet  

  relaxačná pena 
do kúpeľa
s vôňou bielej ľalie
vytvára bohatú penu, 
ktorá vás dokonale 
uvoľní po dlhom dni  

  parfumovaný 
sprchovací krém
zmyselná 
kombinácia 
sladkého jazmínu 
a opojného 
bieleho pižma  

  hydratačné 
telové mlieko
zanecháva pokožku 
hydratovanú a hebkú, 
s jemnou vôňou 
čerešňového kvetu  

  voňavý 
telový sprej
okamžite osviežuje 
pokožku a 
zanecháva krásnu 
kvetinovú vôňu  

  KVETINOVÝ 
SET 6 
VÝROBKOV 
LEN ZA 

  KVETINOVÝ SET 6 výrobkov
S NAJLEPŠÍMI VÔŇAMI 
PRE DOBRÚ NÁLADU  

6,99 €*

  jemný gél na 
intímnu hygienu
s ľahkou 
kvetinovou vôňou
osviežuje, 
obsahuje výťažok 
z dubovej kôry  

  hydratačný 
krém na ruky
hydratuje a osviežuje 
ruky, zanecháva 
jemnú vôňu malín 
a čiernych ríbezlí  

  jemná kvetinová 
vôňa  

  maliny a čierne 
ríbezle   

  jemná vôňa 
bielej ľalie  

  parfumované 
ZLOŽENIE  

*s kúpou ktoréhokoľvek výrobku 
z katalógu 13/2018 alebo špeciálneho 

katalógu Módny Butik 13/2018

AVON
ŠPECIÁLNY LETÁK

KAMPAŇ 13/2018
WWW.AVON.SK 

Sety nie je možné zakúpiť samostatne bez splnenia podmienky. 
S kúpou ktoréhokoľvek výrobku z katalógu 13/2018 alebo špeciálneho 
katalógu Módny butik 13/2018 si môžete zakúpiť 1 ks z každého setu 

z tohto letáka. Táto ponuka nie je limitovaná. Ponuka platí len 
v kampani 13/2018 alebo do vypredania zásob.


