
 
 
 

Rolákové body  

Rolák je opäť trendy! Body rolák so zoštíhľujúcim panelom, ktorý tvaruje 

bruško a zadoček. Je vyrobený z krémového materiálu príjemného na 
dotyk, má dlhé rukávy a zapínanie na háčiky. Materiál: 98% viskóza, 2% 
elastan. 

 

Stála cena: 39,90 € 

19,99 € 
8946-6 (S), 8942-5 (M), 8943-3 (L), 8944-1 (XL), 8945-8 (XXL) 

 
 
 

Šaty Flared 
Zvonové šaty v klasickej a elegantnej červenej farbe so štýlovými 
sieťovanými časťami na sukni a rukávoch. 

 
Materiál: 96% polyester, 4% elastan. 

S rukávmi po lakte. 

 

Stála cena: 50,00 € 

24,99 € 
8965-6 (S), 8964-9 (XXL) 
 

 
 

Čierna body blúzka  

Čierna body blúzka so zoštíhľujúcim panelom na brušku a zapínaním 
na háčiky. Prekrytý výstrih v tvare "V" je ideálnou voľbou do práce. 
Materiál: 96% viskóza, 4% elastan. Farba: čierna 

 

Stála cena: 34,90 € 

20,99 € 
8936-7 (S), 8934-2 (M) 
 



Trblietavé legíny Sparkle 

Čierne tvarujúce legíny s trblietkami farby ružového zlata. Elastické, so 
širokou gumičkou, ktorá sa prispôsobí vašej postave a opticky ju zoštíhli. 
Materiál: nylon, metalizované vlákno, elastan. Farba: čierna, s trblietkami 

farby ružového zlata. 

Stála cena: 44,90 € 

14,99 € 
8955-7 (S), 8956-5 (M), 8957-3 (L), 8958-1 (XL) 
 

 
 

Top s flitrami  

Chcete vyzerať očarujúco? Vyberte si opticky zoštíhľujúci strih! Hit tejto 
sezóny! Čierny top s trblietavými flitrami - na všetky špeciálne príležitosti. S 
dlhým rukávom a padavou časťou, ktorá prekrýva bruško. Materiál: 92% 
polyester, 8% elastan. Farba: čierna 

Stála cena: 44,90 € 

19,99 € 
8950-8 (S), 8947-4 (M), 8948-2 (L), 8949-0 (XL) 

 
 

Športová mikina Splash Active 

Športová mikina na všetky aktivity! Vo vnútri mäkká a extra teplá! S dlhými 
rukávmi, otvormi na palce, predĺženou zadnou časťou a zipsom. Vďaka 
reflexným prvkom vás počas behu bude vidieť! Nielenže sa budete cítiť 
pohodlne, ale budete tou najštýlovejšou osobou vo fitku, na plavárni alebo 
na ulici! Materiál: 75% polyester, 25% bavlna. 

Stála cena: 39,90 € 

21,49 € 
8962-3 (6-8), 8959-9 (10-12), 8960-7 (14-16), 8961-5 (22-24) 

 
 

Koženkové nohavicové legíny  
Matný materiál na zadnej strane. Opticky zoštíhľujú postavu a skvelo 
doplnia každú špeciálny outfit. 
Materiál: 81% polyester, 17% viskóza, 2% elastan. 
Farba: čierna 

Umelá koža. 

 

Stála cena: 36,00 € 

17,49 € 
8954-0 (S), 8951-6 (M), 8952-4 (L), 8953-2 (XL) 



Set 2 párov legín  

Set 2 párov legín - čierne dlhé a trojštvrťové námorníckej modrej 
farby. Sú pohodlné a tvarujú postavu.  

Materiál: 93% nylon, 7% elastan 

Stála cena: 40,00 € 

20,99 € 
8933-4 (8-10), 8930-0 (12-14), 8931-8 (16-18), 8932-6 (20-22) 

 
 

Členkové čižmy Gianna 

Sivé čižmy s imitáciou semišu s trendy vyrezávaním a kovovým zipsom pre 
jednoduché obúvanie.. Výška podpätku: 6 cm.  

Stála cena: 70,00 € 

34,99 € 
8917-7 (36), 8919-3 (39), 8920-1 (40) 

 
 

Papuče Lounge 
Huňaté papuče s hrejivým vnútrom a protišmykovou podrážkou. Ozdobené 
roztomilou mašličkou. Vyrobené z polyesteru. 
Univerzálna veľkosť. 

 

Stála cena: 12,90 € 

4,99 € 
8921-9 

 

 

Pončo Verity 

Jedno pončo, veľa spôsobov nosenia! Toto pončo z akrylu môžete nosiť aj 
ako šál. Má 2 otvory na ruky a zapína sa na gombíky. V ponuke v béžovej 
farbe. 

Rozmery: 70 x 200 cm 

Stála cena: 24,90 € 

11,49 € 
8905-2 



Pončo Alyssa  

Pončo z akrylu jemné na dotyk. S károvaným vzorom a strapcami na leme. 
Materiál: akryl. Rozmery: 140 x 140 cm + 10 cm strapce.  

 

Stála cena: 34,90 € 

13,99 € 
8907-8 
 

 
 
 

Spojený šál Dottie 

Hľadáte perfektný darček? Štýlový a teplý šál! Fialový spojný šál s 
metalickým vlákom a brmbolcami ladí k čiapke Dottie. Materiál: 79% akryl, 
13% polyester, 8% metalické vlákno. Rozmery: 33,5 x 42 cm. 

Stála cena: 24,90 € 

9,49 € 
8910-2 
 
 
 

Pončo a šál v 1 Isabella 

Zostaňte v teple so super pohodlným pončom v tmavej fľaškovo zelenej 
farbe, ktoré sa perfektne hodí na túto sezónu. Noste ako pončo alebo sál! 
Jemné a hrejivé pončo v tmavej fľaškovo zelenej farbe. Noste ako pončo 
alebo šál. Materiál: akryl. Farba: fľaškovo zelená. Rozmery: 180 x 55 cm + 
10 cm strapce 

Stála cena: 24,90 € 

9,99 € 
 8911-0 

 
 

 

Spojný šál Feather   

Ľahký spojný šál s romantickou potlačou pierok a ozdobnými kamienkami. 
Je z polyesteru a jeho rozmery sú 84 x 69 cm. Využijete ho počas rôznych 
príležitostí - dokonale doplní elegantný aj ležérny vzhľad - voľba je na vás! 
 

Stála cena: 14,90 € 

5,99 € 
8906-0 
 



Rukavice na dotykový displej  

Zábavné rukavice s dotykovým zakončením na 3 prstoch na každej 
rukavici.  

Materiál: akryl. Farba: tmavosivá s potlačou fúzov 

 

Stála cena: 6,90 € 

3,49 € 
 8902-9 

 
 

Rukavice na dotykový displej Slogan 

Slogan Teplé rukavice s roztomilým nápisom "Love" na jednej strane a 
otlačkom pier na druhej strane! S dotykovým zakončením. Otočte a odhalíte 
iný vzor. Materiál: akryl. Farba: čierna. Rozmery: 20,5 x 9 cm 

 

Stálá cena: 9,00 € 

3,49 € 
8909-4 

 

 
Pletená baretka Jeslyn 
Materiál: 100% akryl. 
Priemer: 27-29 cm. 
Zahnutá časť: 8 cm. 

Odporúčané prať len v rukách. 

Stála cena: 9,99 € 

5,49 € 
8901-1 

 
 

Peňaženka Rana  

Niečo pre milovníčky módy! Peňaženka s najžiadanejším lakovaným 
povrchom v ponuke v 2 farbách: čiernej a horčicovo žltej; s uzatváraním na 
otáčaciu sponu, 3 sekciami, priehradkou na zips, 4 slotmi na kreditné karty 
a okienkom na fotku. S praktickým vreckom v zadnej časti. Musíte ju mať! 

Materiál: PVC. Rozmery: 19,5 x 10 x 2,5 cm 

Stála cena: 24,90 € 

8,49 € 
8912-8 



Peňaženka Melanie 

Peňaženka s potlačou mapy inšpirovaná cestovaním. Praktická 
svetloružová peňaženka z kolekcie doplnkov Melanie s béžovou potlačou 
mapy. S uzatváraním na cvok, časťou na mince (na zips), 2 priehradkami 
na bankovky, okienkom na fotku a 4 slotmi na kreditné karty. 
Materiál: PVC. Rozmery: 15,6 x 10 x 2,2 cm 

Stála cena: 16,90 € 

5,99 € 
8908-6 

 
 
 

Kľúčenka so svetlom Heart  

Roztomilá kľúčenka s imitáciou kože a zabudovaným svetlom. 

Materiál: PU 
Farba: čierna 
Rozmery: 15,5 x 6,5 x 1 cm 

Stála cena: 8,90 € 

1,99 € 
8916-9 

 
 

 

Príčesok do vlasov s Ombré efektom 

Príčesok do vlasov - teraz v najhorúcejších ombré odtieňoch: hnedá, 
tmavohnedá. Každý je dlhý 60 cm a skladá sa z dvoch vrstiev vlasov - 
prichyťte každú samostatne. Príčesky sa jednoducho upravujú, dokonca aj 
tepelne - vydržia teplotu do 210 °C. Materiál: polyetylén. Dĺžka: 60 cm 

Stála cena: 34,90 € 

13,99 € 
 8903-7 (hnedá), 8904-5 (tmavohnedá) 
 

 
 

Príčesok do vlasov v tvare copu 
Umelý cop s extra sekciou vlasov, vďaka ktorej môžete vytvoriť nádherné 
účesy a zväčšiť ich objem - tak, ako ste vždy chceli! na výber v 3 
univerzálnych farbách: blond, hnedej a tmavohnedej.  
Materiál: polyester.  
Použitie: 1. Pripojte príčesok k vlasom. 2. Vytvorte cop. 3. Zvyšné vlasy 

omotajte okolo copu. 
 
Stála cena: 17,00 € 

7,99 € 
8914-4 (hnedá), 8913-6 (tmavohnedá), 8915-1 (blond) 



Náramok Aisha 

Prepletený náramok v námorníckom štýle s príveskami v ponuke v modrej 
farbe. Dĺžka náramku: 21,5 cm. Priemer náramku: 17,5 cm. Priemer 
najväčšieho príveska: 1,2 cm 

Stála cena: 14,90 € 

3,99 € 
8925-0 

 
 

Retiazka na telo Petra 

Módna bižutéria v dvoch tónoch. Nasaďte si ju ako klasický náhrdelník a 

ruky prevlečte cez dlhé retiazky - hotovo! Najlepšie vyzerá na 
jednofarebných topoch alebo k plavkám. Dĺžka náhrdelníka: 54 - 63 cm, 
stredný. Obvod každej dlhej retiazky: 111 cm. Rozmery ozdobnej 
časti: 6,5 x 5,5 cm 

Stála cena: 14,90 € 

6,49 € 
8926-8  

 
 
 

Set náušníc Dexie 
7 párov napichovacích náušníc, jeden pár na každý deň v týždni! V ponuke 
v zlatej farbe. 
Priemer náušníc: 0,4 - 0,9 cm. 
 

Stálá cena: 10,90 € 

3,99 € 
8927-6 
 
 

 
Set Briella 

3-dielny darčekový set (náhrdelník + náramok + náušnice) - spojenie 
klasických perál a moderných detailov! Nemusíte si vyberať, môžete mať 
oboje: elegantný aj moderný štýl zároveň! Dĺžka náhrdelníka: 42 - 51 cm, 
krátky. Dĺžka príveska: 4 cm. Priemer náramku: 7,5 cm. Priemer 
náušníc: 2,5 cm. Bižutéria AVON je hypoalergénna. 

Stála cena: 12,90 € 

5,99 € 
8928-4 

 



Kabelka Fiorelli  

Kvalitná hnedá taška v elegantnom tvare s dôkladne vypracovanými detailmi 
má uzatváranie na magnetickú sponu, 3 priečinky (1 na zips), vrecko na mobil, 
2 vnútorné vrecká (1 na zips). 
Materiál: PU; Rozmery: 20 x 34 x 10 cm; Farba: hnedá; Výška uška: 22 cm. 

Stála cena: 77,00 € 

54,99 € 
8966-4 

 
 
 
Podmienky 
 
Ponuka je platná v kampani 5/2018 alebo do vypredania zásob. 
Na výrobky sa vzťahuje zľava podľa výšky objednávky. Objednávka musí byť v uvedenom 
termíne riadne odoslaná na spracovanie a na konte nesmú byť žiadne pohľadávky po dobe 
splatnosti, ktoré by bránili jej vybaveniu vo vyššie uvedenom termíne. V opačnom prípade 
nebude objednávka výrobkov z tejto špeciálnej ponuky akceptovaná. 
 


