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Motivačný program Motivačný program5
katalóg 

INOVÁCIA

Zapojte sa do motivačného programu 
a získajte novinku katalógu 6 už teraz 
za symbolickú cenu!

Využite príležitosť
VĎAKA NOVEJ ZNAČKE AVON WORKS

chladivý 
anticelulitídny
telový gél
inšpirovaný 
KRYOTERAPIOU

  pokrokové 
anticelulitídne 
telové mlieko 
inšpirované 
MEZOTERAPIOU  

  Pevnejšie a 
tvarovanejšie 
poprsie
len za 4 týždne*
          *založené na výsledkoch 

spotrebiteľskej štúdie, ktorej 
sa zúčastnilo 149 ľudí

  

  pokrokové 
telové mlieko
proti striám 
inšpirované 
LASEROVÝMI 
PROCEDÚRAMI  

  ZÍSKAJTE 
ANTICELULITÍDNY 
HREJIVÝ TELOVÝ GÉL 

LEN ZA 0,01 €

STAČÍ, AK SI KÚPITE 
KTORÉKOĽVEK 

4 VÝROBKY
 ZNAČKY AVON WORKS 
z katalógu 5/2018 zo str. 2-5

Ponuka je kumulatívna - objednávky sa v rámci kampane sčítavajú. Do ponuky sa zahŕňajú 50 ml vône Perceive, Viva La Vita, Femme, Femme Icon, Femme Exclusive, 75 ml 
vône Black Suede Intense, Black Suede Touch a Set Black Suede Intense z katalógu 5/2018 zo str. 16-19, 42-43, 56-57. Set zo str. 56 sa započítava ako 1 kus vône. 
Výhodný set z Focusu 5/2018 zo str. 2 sa nezapočítava do tejto motivácie. 
Pre získanie motivačnej zľavy 30% na všetky vône/sety zakúpené z katalógu 5/2018 musíte prvé 3 vložiť spolu do jednej objednávky. Motivačná zľava bude uplatnená 
v tej objednávke, v ktorej splníte podmienku a v každej ďalšej objednávke počas kampane 5/2018. Ponuka vzťahujúca sa na motivačnú zľavu nie je limitovaná. 
Ponuka vzťahujúca sa na vôňu za 0,01 € je limitovaná - každá AL/každý AG si môže kúpiť len 1 vôňu za 0,01 € za kampaň. Pre dokúpenie vône za 0,01 € vyznačte 
v objednávke jej obj.č. uvedené na tejto strane. Vôňu za 0,01 € si môžete dokúpiť už v tej objednávke, v ktorej splníte podmienku. Netto cena 0,01 € sa nezapočítava 
do výšky objednávky. Tento motivačný program platí len v kampani 5/2018.

Ponuka je kumulatívna - objednávky sa v rámci kampane sčítavajú. Do ponuky sa zahŕňajú výrobky značky Avon Works z katalógu 5/2018 (str. 2-5) okrem masážnej pomôcky 
(str. 3) a z výhodných setov z Focusu 5/2018 (str. 2). Pre dokúpenie výrobku za 0,01 € vyznačte v objednávke jeho obj.č. uvedené na tejto strane. Výrobok za 0,01 € si môžete 
dokúpiť už v tej objednávke, v ktorej splníte podmienku. Ponuka je limitovaná - každá AL/každý AG si môže kúpiť 1 výrobok za 0,01 € za kampaň. Netto cena 0,01 € 
sa nezapočítava do výšky objednávky. Tento motivačný program platí len v kampani 5/2018. 

  ZÍSKAJTE  

ZĽAVU  30% 
na zakúpené vône/sety
z vybraných strán v katalógu 5/2018

STAČÍ, AK SI ZAKÚPITE 
KTORÉKOĽVEK 

3 VÔNE ALEBO SETY
z katalógu 5/2018
zo strán 16-19, 42-43, 56-57

STAČÍ, AK SI ZAKÚPITE 
KTORÝCHKOĽVEK 

6 VÔNÍ ALEBO SETOV
z katalógu 5/2018
zo strán 16-19, 42-43, 56-57

  ZÍSKAJTE  NAVYŠE 
VÔŇU AVON EVE ELEGANCE
NOVINKU KATALÓGU 7 

ZA 0,01 €

Využite príležitosť 
VĎAKA JARNÝM VÔŇAM

AVON|WORKS

Anticelulitídny 
hrejivý telový gél 

s L-karnitínom 
za 0,01 €

150 ml
Hodnota 

výrobku: 13,30 €
9859 0

Toaletný 
parfum 

Avon Eve 
Ellegance 
za 0,01 €

50 ml
8615 7

Hodnota 
výrobku: 24,90 €

Ponuka je kumulatívna - objednávky sa v rámci kampane sčítavajú. Do ponuky sa zahŕňajú výrobky značky Avon Works z katalógu 5/2018 (str. 2-5) okrem masážnej pomôcky 
(str. 3) a z výhodných setov z Focusu 5/2018 (str. 2). Pre dokúpenie výrobku za 0,01 € vyznačte v objednávke jeho obj.č. uvedené na tejto strane. Výrobok za 0,01 € si môžete 

Anticelulitídny 
hrejivý telový gél 

s L-karnitínom 
za 0,01 €

150 ml
Hodnota 

výrobku: 13,30 €
9859 0

  pás

zadoček

stehná  
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