Povzbuzující

Extra osvěžující

Speciální leták
Kampaň 13/2018

sada pro ni

sada pro něj

vyzkoušejte

vůni

PŘETŘETE
STRANU
ZÁPĚSTÍM

Povzbuzující vůně
kapradinově-citrusová
kompozice, která
probere celé tělo

Povzbuzující
sprchový gel
osvěžuje a budí
smysly kombinací
tónů mandarinky a
černého pepře

Šetrný gel na
holení
chrání pleť před
podrážděním
během holení

Sada obsahuje:
• Dynamic Fresh EDT (50 ml)
• Sprchový gel Active Cleanse (250 ml)
• Gel na holení pro citlivou pleť (100 ml)
• Osvěžující deodorant ve spreji na nohy (100 ml)
• Kuličkový deodorant antiperspirant
Men Active (50 ml)
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Hodnota sady: 845,00

Sprej na nohy
a do obuvi
neutralizuje zápach,
chladí a osvěžuje
unavená chodidla

Kuličkový deodorant
antiperspirant
s pánskou vůní, snižuje
pocení způsobené
stresem

každá sada
jen za

vyživující šampon
vitaminová bomba
s grapefruitem a
marakujou pro krásné
vlasy

199

90

s nákupem jakéhokoliv výrobku z katalogu nebo speciálního letáku - Módní Butik

povzbuzující
sprchový gel
hydratuje pokožku
a voní po grapefruitu
a mandarince

Získejte
SLEVU
75%!

radostná vůně
citrusově-květinová
kompozice pro
zlepšení nálady

gel na intimní hygienu
v cestovním balení
se svěží vůní a
výtažky se zklidňující
aloe a heřmánku

Kuličkový
deodorant
antiperspirant
Poskytuje
celodenní svěžest
a citrusověkvětinovou vůni

Sada obsahuje:
• Avon Peace&Love Attitude EDT (50 ml)
• Sprchový gel Citrus Zing (250 ml)
• Šampon a kondicionér 2 v 1 s grapefruitem
a marakujou pro poškozené a barvené vlasy (250 ml)
• Kuličkový deodorant antiperspirant Women’s Fresh
(50 ml)
• Dámský gel pro intimní hygienu s aloe a heřmánkem
(100 ml)
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Hodnota sady: 815,00

CZ 1 2 7 0 2 6 3

KVĚTINOVÁ SADA
6 VÝROBKŮ

TY NEJLEPŠÍ VŮNĚ PRO VAŠI
DOBROU NÁLADU

500ml

jemné aroma
bílé lilie

jasmín a bílý
mošus

jemný
třešňový
květ

parfémované
SLOŽENÍ

sladký
třešňový
květ

jemná květinová
vůně

XL

malina a černý
rybíz

KVĚTINOVÁ
SADA 6
VÝROBKŮ
ZA

159

90

s nákupem jakéhokoliv výrobku z katalogu
nebo speciálního letáku - Módní Butik

relaxační pěna
do koupele

krémová
parfémovaná
sprcha

hydratační
tělové mléko

tělový
sprej

šetrný gel na
intimní
hygienu

hydratační krém
na ruce

Nabídka je platná v kampani 13/2018 a nebo do vyprodání zásob. Sady z tohoto letáku není možné zakoupit samostatně bez splnění podmínky. S nákupem
jakéhokoliv výrobku z katalogu 13/2018 nebo speciálního letáku - Módní Butik, 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.

Sada obsahuje:
Pěnado
dokoupele
koupeles svuní
vůní
bílé
(500
•• Pěna
bílé
lilielilie
( 500
mlml
) )
Krémovýsprchový
sprchový
gel
Magical
Kingdom
(250
•• Krémový
gel
Magical
Kingdom
( 250
ml )ml)
•• Tělový
květem
( 100
mlml
) )
Tělovýsprej
sprejs střešnovým
třešňovým
květem
(100
•• Tělové
květem
( 200
mlml
) )
Tělovémléko
mlékosstřešnovým
třešňovým
květem
(200
•• Dámský
sprchový
intimní shygienu
vůní květin (300 ml)
Hydratační
mlékogel
napro
chodidla
mátou as výtažky
• Krém na ruce s malinou a černým rybízem (75 ml)
z aloe ( 75 ml)
Obj. č. sady
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Hodnota sady: 744,00
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