
Sada obsahuje:
• Hedvábně hebký hydratační krémový sprchový gel 

s arganovým olejem (250 ml)
• Zvláčňující hydratační tělové mléko s arganovým 

olejem (250 ml)
• Zvláčňující tělový olej ve spreji s arganovým 

olejem (150 ml)
• Noční hydratační péče o tělo s arganovým 

olejem (200 ml)

Hodnota sady: 626,00
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Dárková sada Skin So Soft 
Ušetříte až

68%
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Speciální leták
Kampaň 17/2017

Kategorie: květinově-cypřišová
Hlavní složky: magnólie, jasmín, gardénie

Sada obsahuje:
• Vyživující prodlužující řasenka Supreme (7 ml)
• Premiere Luxe EDP (50 ml)
• Intenzivní vyživující šampon s luxusními oleji 

pro všechny typy vlasů (250ml)
• Čisticí černé mýdlo z tureckých lázní 

Hammam s hřejivou ambrou (200 ml)
• Luxusní obnovující slupovací pleťová maska 

s výtažky z černého kaviáru (75 ml)

Hodnota sady: 1546,00
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Štědrá vánoční
nadílka

Zlatá sada Premiere Luxe 

Ušetříte až74%
již nyní si můžete zakoupit novinky z katalogu 03/2018!
EXKLUZIVNÍ NABÍDKA

Nabídka platí v kampani 17/2017 od 30.11. do 27.12.2017 a nebo do vyprodání zásob. Sady z tohoto letáku 
není možné zakoupit samostatně bez splnění podmínky. S nákupem jakéhokoliv výrobku z katalogu 
17/2017 si můžete zakoupit 1 ks od každé sady z tohoto letáku. Nabídka je limitovaná, AL/AG může 
zakoupit nejvýše 50ks od každé nabídky. Všechny uvedené ceny jsou platné v českých korunách (Kč) 
včetně DPH.

39990*
jen za

*s nákupem jakéhokoliv

výrobku z katalogu

17/2017

19990*
jen za

*s nákupem jakéhokoliv

výrobku z katalogu

17/2017



Kategorie: orientálně-ovocně-květinová
Hlavní složky: bergamot, květy královny noci, santalové dřevo

Dárková sada Lady
Sada obsahuje:
• Parfémovaný tělový sprej Avon Luck (75 ml)
• Hloubkově vyživující tělové mléko (250 ml)
• Zvláčňující krém na ruce a nehty s arganovým 

olejem, glycerinem a vitamínem E (100 ml)
• Hydratační sprchový krém 

Divine Time (250 ml)

Hodnota sady: 556,00

9091 0

Ušetříte až

69%
Ušetříte až71%

Dárková sada Gentleman
Sada obsahuje:
• Parfémovaný tělový sprej Perceive for Men 

ve skleněném flakonu (75 ml)
• Sprchový gel na vlasy a tělo Ocean Surge (250 ml)
• Gel na holení s aktivní technologií a heřmánkem 

pro citlivou pleť. (100 ml)
• Deodorant antiperspirant ve spreji 

Men Active (150 ml)

Hodnota sady: 586,00
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Kategorie: cypřišová
Hlavní složky: mandarinka, šalvěj, cedrové dřevo
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