
Veselú Veľkú noc!
Veľké jarné zľavy až 77% na malé darčeky nielen pre koledníkov.

Neváhajte, ponuka platí len do 6.4.2018 alebo do vypredania zásob.

6,29 €
len za

-71%

len za

-70%

len za

-77%

len za

-66%
6,29 € 6,29 € 11,99 €

Set obsahuje:
• Jemný pleťový peeling                    

na normálnu až suchú pleť (100 ml)
• Hydratačný gélový krém          

Hydro-Advance (50 ml)

8634 8
Hodnota setu: 22,40 €

Set obsahuje:
• Toaletná voda Avon Luck for Her            

- špeciálna edícia (30 ml)
• Telové mlieko Avon Luck for Her (150 ml)

8636 3
Hodnota setu: 27,50 €

Set obsahuje:
• Osviežujúca čistiaca pleťová voda 

s výťažkami z ruže (150 ml)
• Denný krém s OF25 Vitale Visible 

Perfection (50 ml)

8635 5
Hodnota setu: 21,60 €

Set obsahuje:
• Zjemňujúci sprchovací krém s bambuckým 

maslom (250 ml)
• Zjemňujúci telový krém s bambuckým maslom 

(200 ml)
• Vyživujúci krém na ruky s bambuckým 

maslom (30 ml)
• Toaletný parfum Incandessence - limitovaná 

edícia (30 ml)

8638 9
Hodnota setu: 36,30 €

Jarná očista Ružové osvieženie

Set IncandessenceSet Avon Luck
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NÁŠ TIP!
WOW cena Anew



len za

-69%

Set Naturals Kids

Obojstrannú tašku pre dievčatá
(30 x 19 x 10 cm)

Vyberte si ktorýkoľvek 
set z tejto ponuky                     

a môžete si dokúpiťSet obsahuje:
• Mydlová farbička pre deti do kúpeľa 

s hruškou (100 ml)
• Šampón a kondicionér v 1 pre deti 

s jablkom (250 ml)

8637 1
Hodnota setu: 9,80 €

Materiál: polyester
Rozmery: 30 x 19 x 10 cm
Výška uška: 8 cm
Jedna strana: modré a 
biele pásiky
Druhá strana: farebné 
bodky na bielom podklade

8640 5
Hodnota výrobku: 15,99 €
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Podmienky:
Ponuka je platná v kampani 05/2018 od 28.3. do 6.4.2018 do 15:00 alebo do vypredania zásob.

Obojstrannú tašku pre dievčatá uvedenú v tejto ponuke nie je možné zakúpiť samostatne bez splnenia podmienky. S kúpou ktoréhokoľvek výrobku z tejto ponuky            
si môžete zakúpiť 1 ks tejto tašky. Ponuka setu pončo + kabelka a ponuka obojstrannej tašky sú limitované - každá AL/každý AG si môže zakúpiť max. 1 ks od každého.   
Na sety sa vzťahuje zľava podľa výšky objednávky. Objednávka musí byť v uvedenom termíne riadne odoslaná na spracovanie a na konte nemôžu byť žiadne pohľadávky 

po splatnosti, ktoré by bránili jej vybaveniu vo vyššie uvedenom termíne. V opačnom prípade nebude objednávka výrobkov z tejto špeciálnej ponuky akceptovaná.
Už ste zadali objednávku? Nevadí!

S každou druhou a ďalšou objednávkou v kampani máte DORUČENIE ZDARMA. Neváhajte, nech vám táto výhodná jarná ponuka neújde.

len za

-71%
9,99 €

Set pončo + kabelka

Pončo 
Rozmer: 160 x 130 cm
Materiál: Akryl
Taška
Rozmer: 33,5 x 16 x 33 cm
Materiál: Plsť 

8641 3

len za

4,99 €

Set Perceive
Set obsahuje:
• Toaletný parfum Percieve Dew (30 ml)
• Sprchovací gél s hruškou a pivóniou (200 ml)
• Telové mlieko s hruškou a pivóniou (200 ml)
• Hydratačný krém na ruky s olivovým olejom (30 ml)
8639 7
Hodnota setu: 35,60 €

morská
citrusová vôňa

LIMITOVANÁ

PONUKA!

Platí len

do vypredania

zásob

LIMITOVANÁ
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