
Měníme se pro vás!

S radostí vám oznamujeme, že

dekorativní kosmetika od Avonu je stále lepší a lepší!

Nabízíme vám kvalitní výrobky plné barev, 
v novém stylovém balení.

Již nyní můžete najít některé své oblíbené výrobky v nové edici 
a mnoho dalších novinek na vás teprve čeká.

Podívejte se, 
jak se změnily vaše oblíbené výrobky:



unikátní složení s mikrovlákny a proteiny, 
které zvýrazní každou řasu
až 15x větší objem 

převratný syntetický spirálový kartáček pro 
nanesení maximální vrstvy řasenky a vytvoření 
působivého objemu řas

Řasenka 
SuperShock Max

Řasenka
SuperShock Max

Maximální objem od kořínků ke konečkům

Řasenka
SuperShock 

Řasenka
SuperShock

Ohromující objem & oddělení řas

unikátní složení s mikrovlákny, které po nanesení 
zvětší svůj objem a zvýrazní každou řasu 
až 12x větší objem bez žmolků 

velký syntetický kartáček s ohebnými 
štětinkami dodá řasám maximální objem a 
dokonale je oddělí

ŘASENKY

Oči



složení s černými vlákny dokonale
oddělí řasy a prodlouží je až o 80 %
včetně těch nejkratších

přesný syntetický kartáček s unikátním 
kuželovitým tvarem dokonale pročeše všechny 
řasy včetně těch nejkratších v koutku oka

Řasenka SuperExtend 
Winged Out

Řasenka SuperExtend
Winged Out 

Řasenka SuperExtend
Extreme

Řasenka SuperExtend 

Dokonalá délka & oddělení

Extrémní délka

unikátní složení s magnetickými mikrovlákny, 
která okamžitě přilnou k řasám a prodlouží je
až o 87%

dvouvrstvý syntetický kartáček se
štětinkami a hřebínkem pro přesné nanesení, 
prodloužení a oddělení řas

Klasická

intenzivní barvy, které vydrží až 10 hodin

jemná a snadná aplikace

vysunovací, není třeba ořezávat

Tužka na oči Tužka na oči

OČNÍ LINKY



Tužka na oči 
Diamonds 

Oční linky 
Diamonds

Diamantové

zvýrazňují oči
linkami s diamantovým třpytem

Tužka na obočí Tužka na obočí

Na obočí

dokonale vykresluje tvar obočí

Přesné tekuté
oční linky

Přesné tekuté
oční línky

Ultra tenký hrot – 0,4 mm!

tekuté oční linky s ultratenkým hrotem
pro přesné nalíčení jedním tahem



OČNÍ STÍNY

syté barvy jedním tahem

sametově hebké složení usnadňuje 
aplikaci

profesionálně sestavená paleta odstínů
pro bezchybné nalíčení krok za 
krokem

1 paleta, nekonečně mnoho efektů

Oční stíny
Quatro

Oční stíny
Quatro

Elegantní balení 
se zrcátkem a aplikátorem

Oční stíny
DUO

Oční stíny
DUO

Kouřové líčení
ve 2 snadných krocích

duo zářivých, dokonale sladěných 
odstínů

hedvábně jemné složení pro snadné 
nanesení a intenzivní barvu 

dlouhotrvající efekt, neusazují se v 
záhybu očního víčka

Oční stíny
SINGLE

Oční stíny
SINGLE

sytá barva a dokonalé krytí jedním 
tahem

hedvábně jemné složení  pro příjemný 
pocit po nanesení

dlouhotrvající efekt, neusazují se
v záhybu očního víčka



Zklidňující make-up 
s reflexní složkou

Zklidňující make-up s reflexní 
složkou True Colour

Rozjasněná & odpočatá pleť

rozjasňující složení s přírodními složkami 
a pečujícím komplexem HydraCalm

hydratuje, zklidňuje a vyhlazuje

poskytuje dlouhotrvající efekt

pro suchou, citlivou pleť, rozjasňuje, 
zklidňuje, hydratuje, poskytuje střední 
krytí

Heřmánek & Aloe

Tvář

Zklidňující make-up 
s matující složkou

Zklidňující make-up s matující 
složkou True Colour

Matující & zklidňující

Heřmánek & Levandule

matující složení s přírodními složkami a
komplexem Nature Matte, který 
absorbuje přebytečný maz

poskytuje přirozeně matný vzhled

zdokonaluje, zklidňuje a vyhlazuje

pro normální, mastnou a citlivou pleť,
zmatňuje a zklidňuje, poskytuje střední 
krytí



Krycí make-up
Ideal Flawless

Krycí make-up
s SPF 15

Make-up, který dodává pleti 
100% přirozený vzhled

přizpůsobí se tónu pleti, aby poskytl 
dokonalé přirozené krytí

dodává pleti bezchybný vzhled a pocit 
hydratace

rozjasňuje pleť

pro všechny typy pleti, kryje 
nedokonalosti, poskytuje střední až 
vysoké krytí, s SPF 15

Krémový make-up 
s pudrovým efektem

Kompletní krytí v jednom kroku

poskytuje kompletní, přirozeně 
vypadající krytí v jednom kroku

lehké složení se mění z krémového
na pudrové po nanesení na pleť

v praktickém balení s houbičkou
a zrcátkem

pro suchou a normální pleť, sjednocuje, 
kryje nedokonalosti, poskytuje vysoké 
krytí, s SPF 15

Krémový make-up 
s pudrovým efektem

poskytuje přirozeně bezchybný vzhled
z každého úhlu

pomáhá eliminovat nežádoucí lesk

hedvábné složení se snadno nanáší,
prodlužuje trvanlivost make-upu

Tuhý pudr 
Ideal Flawless 

Bezchybný matný efekt

Matující tuhý pudr



Rozjasnění tmavých kruhů

tekutý korektor s vitaminy rozjasňuje
kruhy pod očima

ihned rozzáří pleť

s praktickým aplikátorem

Zklidňující
tekutý korektor

Zklidňující 
tekutý korektor

Rozjasňující perly na tvář

barevné tónovací perly s
pigmenty, které odrážejí světlo

naneste pro zářivý jas v 
okamžiku

dodávají pleti rozjasněný vzhled

Rozjasňující 
perly na tvář

Rozjasňující 
perly na tvář

Tónovací perly
pro jednotný vzhled pleti

Tónovací perly
pro jednotný vzhled pleti

dokonale sjednocují barevný tón 
pleti jen několika tahy štětcem

Sjednocení tónu



Rtěnka Ultra Colour Rtěnka True Colour

Sytá barva & péče

Rty
krémová rtěnka se samoobnovujícími 
pigmenty dodává rtům sytou barvu

pečující složení s vitaminem E

široký výběr odstínů s různými efekty; 
s SPF 15

Rtěnka 
Ultra Colour Matte

Rtěnka 
True Colour Matte

Stylová matující rtěnka, 
která nevysušuje rty!

sametové složení, které se snadno 
nanáší

nevysušuje rty a udržuje je hydratované

poskytuje dlouhotrvající a sytou matnou 
barvu



Rtěnka 
Ultra Colour Indulgence

Hydratační rtěnka 
Indulgence

Neodolatelná barva & hydratace

lehké hydratační gelové složení

dodává rtům výraznou, zářivou barvu a
sametově hebký efekt

střední až plné krytí; SPF 15

Rtěnka
Ultra Beauty

Rtěnka 
Ultra Beauty

Barva & dlouhotrvající efekt

dlouhotrvající barva bez
vysoušení rtů

střední až plné krytí se saténovým 
efektem

ochranný faktor SPF 15

Tužka na rty 
Ultra Color 

Tužka na rty 
Ultra Color

2 v 1 krémová barva & tužka na rty

dodává rtům bohatou, krémovou barvu, 
která vydrží celé hodiny

umožňuje přesné vykreslení
a zvýraznění

hydratuje rty



Tužka na rty Tužka na rty

Dokonalé kontury po celé hodiny

dokonale vykresluje a zvýrazňuje rty

barvy vypadají svěže po celé hodiny

krémové složení je lehké a velmi
příjemné

Lesk na rty
Ultra Glazewear 

Lesk na rty
Glazewear

Hydratace & lesk

hydratace a lesk 2 v 1

dodává rtům neodolatelný lesk a
hydratuje je

složení s obnovujícími pigmenty pro 
syté, zářivé barvy

s olejem bohatým na vitamin E a
Omega-3, s ochranným faktorem SPF

Pečující barva na rty Pečující barva na rty

Barva & péče

hydratuje a chrání před
vysušováním a popraskáním

dodává rtům jemný tónovaný vzhled

s pečujícím včelím voskem, bambuckým 
máslem, mangem a vitaminem E



Ošetřující přípravek
k odlíčení očních partií

Ošetřující přípravek
k odlíčení očních partií

Pečující odličovač na oči

krémové složení šetrně odstraňuje 
make-up

dokonale pečuje o pleť

jemný, nedráždí oči

duální složení účinně odstraňuje i 
voděodolný make-up

šetrný, ale účinný

nezanechává lepkavý pocit

Odličovač make-upu Odličovač make-upu

Odličovač make-upu

Odličovače


