
Sada pro ni

Hodnota sady: 71600  |  Obj. č.: 8610 8

Sada obsahuje:
-  Silky Soft Musk EDT (50 ml)
-  Vyživující šampon s marockým arganovým olejem pro všechny typy vlasů (250 ml)
-  Hydratační tělové mléko s kokosem a karambolou (200 ml)
-  Pěna do koupele s vůní konvalinky (500 ml)

Speciální leták
Kampaň 13/2017

Sada pro něj

Hodnota sady: 71600   |   Obj. č.: 8611 6

Sada obsahuje:
-  X-Series Recharge EDT (50 ml)
-  Sprchový gel na tělo a vlasy Power Fresh (250 ml)
-  Hydratační balzám po holení 2 v 1 (100 ml)
-  Kuličkový deodorant antiperspirant Men‘s Fresh (50 ml)

Ušetříte
až

74 % Dopřejte si 
podzimní osvěžení

Kategorie: orientálně-gurmánská
Hlavní složky: mandarinka, 
kardamon, výtažky z kakaa

Kategorie: dřevitě-orientální
Hlavní složky: malina, konvalinka, mošus

každá sada
jen za

 17990*

* s nákupem jakéhokoliv 

výrobku z katalogu 

13/2017



Sada každodenní
péče 
jen za 12990*

Hodnota sady: 54500

Obj. č.: 8612 4

Rozmazlujte se 
každý den

Sada obsahuje:

- Tekuté mýdlo Mystique (250 ml)

-  Zklidňující krémový neparfémovaný gel  
pro intimní hygienu (300 ml)

-  Ochranný krém na ruce a nehty  
s magnolií, vitaminem E  
a glycerinem (100 ml)

- Sprchový gel Garden of Eden (250 ml)

- Jemný tělový sprej s magnolií (100 ml)

*  s nákupem jakéhokoliv výrobku  
z katalogu 13/2017

Nabídka je platná v kampani 13/2017 a nebo  
do vyprodání zásob. Sady z tohoto letáku není možné 
zakoupit samostatně bez splnění podmínky.  
S nákupem jakéhokoliv  výrobku z katalogu 13/2017  
si můžete zakoupit 1 ks od každé sady z tohoto 
letáku. Nabídka je limitovaná, AL/AG může zakoupit 
nejvýše 50 ks od každé nabídky. Všechny uvedené 
ceny jsou platné v českých korunách (Kč) včetně DPH.

Ušetříte
až

76 % 

FSC CZ 42128
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