
15,90 €
11 výrobkov

len za

Podmienky:

Ponuka je platná v kampani 15/2017 od 19.10. do 8.11.2017 alebo do vypredania zásob. 
Ponuka nie je limitovaná. Na uvedenú cenu 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.

Set kompletnej starostlivosti
Set obsahuje:
Univerzálny balzam so včelím voskom (15 ml)
Elixír do kúpeľa s práškom z perál a morskými riasami (400 ml)
Sprchovací krém Dream (250ml)
Telový peeling s čokoládou (200ml)
Vyživujúce telové mlieko s výťažkami z ovsa a harmančeka (400 ml)
Vyživujúci a hydratačný krém na tvár, ruky a telo pre celú rodinu s výťažkom 
z ovsa a harmančeka (400 ml)
Vyživujúce čistiace pleťové mlieko s výťažkom z ovsa a harmančeka (200 ml)
Voňavý telový sprej s orientálnou vôňou santalového dreva a vanilky (100 ml)
Vyživujúci krém na ruky s kakaom a lotosovým kvetom (75 ml)
Šampón a kondicionér v 1 s mangom a zázvorom (250 ml)
Telový deo sprej Incandessence (75 ml)

Hodnota setu: 78,80 €

8626 4

Tipy od beauty expertky:
Balzam so včelím voskom naneste na noc v hrubšej vrstve ako masku na pery. Po prebudení 
budú vaše pery krásne jemné a vyživené.

Voňavý telový sprej s orientálnou vôňou santalového dreva a vanilky môžete použiť 
aj na prevoňanie posteľnej bielizne alebo vašej spálne. Vyskúšajte to pred spaním. Vanilka 
patrí medzi vône, ktoré majú upokojujúce účinky, zmierňujú úzkosť a napätie, a tým uľahčujú 
zaspávanie.

Telový deo sprej Incandessence používajte spolu s deodorantom z rovnakej línie, 
vaša pokožka zostane dlhšie prevoňaná a svieža po celý deň.

radí Martina Rutkovská, AVON Beauty trénerka

Z kategórie kvetinových vôní.
Hlavné tóny: bergamot, ruža, tíkové drevo.

jesenný set
Získajte
so zľavou 80%


