
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.

Planet Spa maska/peeling

1190 8 Čisticí pleťová maska s marockým jílem Rhassoul z tureckých lázní Hammam      
            a hřejivou ambrou (75 ml)
2952 0 Čisticí pleťový peeling s minerály z Mrtvého moře (75 ml)
0346 7 Čisticí pleťová maska s minerály z Mrtvého moře (75 ml)
0448 1 Rozjasňující pleťová masážní maska s výtažky z perel a mořských řas (75 ml)
3931 3 Čisticí peelingová pleťová maska s minerály z Mrtvého moře (50 ml)
3253 2 Revitalizační slupovací pleťová maska s výtažky z ženšenu pravého (75 ml)
3158 3 Povzbuzující slupovací pleťová maska s bílým čajem (75 ml)
3160 9 Osvěžující pleťový peeling s bílým čajem (75 ml)

Stálá cena: 159,00

Omlazující sada Anew Ultimate

•	 Denní omlazující krém SPF 25 Anew Ultimate Multi-Performance - minibalení (15 ml)
•	 Noční omlazující krém Anew Ultimate Multi-Performance - minibalení (15 ml)
•	 Zlatá noční kúra Anew Ultimate 7S (50 ml)

6577 1
Hodnota sady: 900,00

Letní sada Avon Sun

•	 Samoopalovací pěna na tělo se zpevňujícím komplexem (150 ml)
•	 Vyživující tělový krém po opalování (200 ml)

5929 5
Hodnota sady: 468,00

Hydratační sada na opalování

•	 Osvěžující voděodolné hydratační opalovací tělové mléko SPF 30 (150 ml)
•	 Hydratační voděodolné tělové mléko na opalování SPF 10 (150 ml)
•	 Chladivé mléko po opalování ve spreji s vitaminem C a aloe (150 ml)

5923 8
Hodnota sady: 757,00

Sada Avon Sun pro děti

•	 Vysoce voděodolné oranžové mléko na opalování pro děti SPF 50 (150 ml)
•	 Náramek Avon Sun

5920 4
Hodnota sady: 558,00

Sada na opalování pro děti

•	 Voděodolný tyrkysový sprej na opalování pro děti SPF 30 (150 ml)
•	 Voděodolný krém na opalování pro děti pro citlivou pokožku s multivitaminovým 

komplexem SPF 50 (75 ml)

5922 0
Hodnota sady: 658,00

Vůně Mesmerize pro ni a pro něj

0234 5 Mesmerize for Her EDT (50 ml)
Stálá cena: 649,00

0201 4 Mesmerize for Him EDT (100 ml)
Stálá cena: 550,00
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