Přivítejte jaro stylově!
Jarní sady se slevou až 67 %
a navíc elegantní kolekce.
Svůdná sada
To nejdůležitější, bez čeho se v koupelně neobejdu. V tomto balíčku najdu všechno
potřebné a za skvělou cenu.

339

90
Jen za
Ušetříte 67 %

Objednací číslo: 9020 9
Sada obsahuje:
• Pur Blanca Blush EDT (50 ml)
• Obnovující slupovací pleťová maska se zlatými
částečkami a vonnou esencí z agarového dřeva (50 ml)
• Sprchový krém Romantic Lamour (250 ml)
• Podkladový lak na nehty 7 v 1 (10 ml)
• Ošetřující odlakovač na nehty bez acetonu (150 ml)
Hodnota balíčku: 1 05500

Smyslná sada
To nejdůležitější, bez čeho se v koupelně neobejdu. V tomto balíčku najdu všechno
potřebné a za skvělou cenu.

499

90
Jen za
Ušetříte 65 %

Objednací číslo: 9021 7
Sada obsahuje:
• Mesmerize Red EDT (50 ml)
• Tělové mléko Mesmerize Red for Her (150 ml)
• Obnovující sérum s okamžitým účinkem (30 ml)
• Sprchový krém Sensual La Vita (250 ml)
• Denní krém s omlazujícím účinkem SPF 20 (50 ml)
• Pěna do koupele s vůní růže (500 ml)
Hodnota balíčku: 1 43400

Kabelka

Taštička

Pončo

Rozměr: 40 x 33 x 13 cm
Materiál: Plsť

Rozměr: 22 x 15 x 6,5 cm
Materiál: Plsť

Rozměr: 160 x 130 cm
Materiál: Akryl

Jen za

19990*

Jen za

9990*

Jen za

29990*

Objednací číslo: 9023 3

Objednací číslo: 9024 1

Objednací číslo: 9022 5

Hodnota výrobku: 49900

Hodnota výrobku: 29900

Hodnota výrobku: 79900

* s nákupem jakékoliv sady z tohoto letáku.
PODMÍNKY:
Nabídka je platná v kampani 4/2018 do 21.3.2018 nebo do vyprodání zásob. Pončo, kabelka a taštička nelze
zakoupit samostatně bez splnění podmínky. S nákupem jakékoliv sady z tohoto letáku si můžete zakoupit 1 ks ponča,
1 ks kabelky a 1ks taštičky. Na sady se vztahuje sleva dle výšky objednávky. Tato nabídka není limitovaná. Všechny
uvedené ceny jsou platné v českých korunách (Kč) včetně DPH. Objednávka musí být v uvedeném termínu řádně
odeslána ke zpracování a na kontě nesmí být žádné pohledávky po splatnosti, které by bránily jejímu vyřízení ve výše
uvedeném termínu. V opačném případě nebude objednávka výrobků z této speciální nabídky akceptována.

