
Více výhodných nabídek pro vaše zákazníky najdete na www.avon.cz

PODMÍNKY:
Nabídka je platná i pro zákazníky. 

Všechny uvedené ceny jsou platné v českých korunách (Kč) včetně DPH.
Na výrobky a sady se vztahuje regulérní sleva dle výšky objednávky. 

Nabídka je limitovaná, AL/AG může zakoupit nejvýše 50 ks od každého výrobku a sady. 
Nabídka je platná pouze do vyprodání zásob.

Sada pro péči o tělo a vlasy PRO NI

• BB Šampon pro regeneraci a ochranu vlasů (250 ml)
• Sprchový gel Anti-Stress (250 ml)
• Pěna do koupele s vůní konvalinky (500 ml)
• Hydratační tělové mléko s vanilkou a santalovým dřevem (200 ml)
• Hydratační krém na nohy s vanilkou a hnědým cukrem (75 ml)

Sada pro péči o tělo a vlasy PRO NĚJ

• Kuličkový deodorant antiperspirant Men Invisible (50 ml)
• Osvěžující deodorant ve spreji na nohy (100 ml)
• Sprchový gel na tělo a vlasy Xtreme (250 ml)
• Revitalizační balzám po holení (100 ml)
• Šampon a kondicionér 2 v 1 proti lupům (250 ml)

Sada pro trendy líčení

• Rtěnka Epic Lip Berry Bold (3,6 g)
• Tužka na oči Blackest Black (0,28 g)
• Lak na nehty s gelovým efektem Roses Are Red (10 ml)

Sada Far Away

• Tělový krém Far Away (150 ml)
• Far Away EDP (50 ml)

Sada Far Away Infinity

• Tělový krém Far Away Infinity (150 ml)
• Far Away Infinity EDP (50 ml)

DÁMSKÁ A PÁNSKÁ SADA PRO PÉČI O TĚLO A VLASY

SADA DEKORATIVNÍ KOSMETIKY

VOŇAVÉ SADY Z KOLEKCE FAR AWAY
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SLEVA AŽ68%
EXKLUZIVNĚ ONLINE

s láskou
Nabídky vybrané


