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Îngrijirea tenului
pe Înțelesul tuturor

Începe cu tenul tău!

04.2013my

magazine

ÎngrijireA 
Tenului 
Pe 
ÎnțeleSul 
TuTuror

O mulțime 
de Culori
și ToT 
ATâTeA 
beneficii

Un noU aliat în lUpta
împotriva celUlitei! r

o
0
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Campania 04/2013 
Campanie trendsetteri: 

17.01.2013 - 06.02.2013
Campanie națională: 

28.02.2013 - 20.03.2013
www.aconcosmetics.ro 

www.avonconnects.com.ro 
www.facebook.com/AvonSpace

energizează-te!

D
ia

na
 m

ol
do

va
n,

 m
od

el

aspect Ce înseamnă:

Claritate Capacitatea pielii de a reflecta lumina, aspectul ei luminos.

Fermitate Capacitatea pielii de a-și menține tonusul bun.

elasticitate Capacitatea pielii de a reveni la forma inițială în urma întinderii.

nuanță uniformă Culoarea uniformă a tenului, fără pete pigmentare, sau porțiuni înroșite.

pete pigmentare Suprafețe de piele pe care apar pete de culoare închisă. de cele mai multe 
ori acestea sunt asociate cu înaintarea în vârstă.

piele „lăsată” Pierderea elasticității pielii,evidentă mai ales în jurul gâtului și în zona ochilor.

Culoare palidă Aspect livid, cu tente de galben.

textură Se referă la cât de catifelată sau cât de aspră se simte pielea la atingere.

riduri fine linii superficiale care apar pe suprafața pielii.

riduri adânci Sunt forme accentuate ale liniilor fine.

riduri de expresie

ridurile care apar ca urmare a contractării mușchilor feței .
exemple:
• ridurile de pe frunte
• ridurile din jurul ochilor
• ridurile din jurul buzelor

pungi sub ochi Aspect de piele umflată ca urmare a acumulării de substanțe fluide sub piele.

Cearcăne  Porțiuni închise la culoare pe zona de sub ochi.
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mesajul 
CAMPANIEI

Cuprins:

MY AVON MAGAZINE |Editor șef Amy Cross, Natalia Polekhina | LIDER DE CAMPANIE Sylwia Skieresz | DIRECTOR DE CREAȚIE Olga Słodka | CREAȚIE Małgorzata Matynia, Ewa Mońko, Dagmara 
Ponikiewska | TEXTIERI Miłosz Michałowski | COLABORATORI TEXTE Denisa Mihai, Mihaela Niță | TRAINING Dana Martin, Dorota Ostrożańska | ECHIPĂ CATEGORIA „ÎNGRIJIREA PIELII” Justyna 
Michalska, Joanna Waligóra, Iwona Żurawska, Monika Piotrowska, Magdalena Kuźmińska, Michał Rajkiewicz | ECHIPĂ CATEGORIA PARFUMURI Patrycja Babis, Agnieszka Gadoś, Hanna Korczak, Anna 
Zborowska | ECHIPĂ CATEGORIA MACHIAJ Agnieszka Kita, Anna Piechocka, Aleksandra Szkutnik, Paulina Krzyżanowska | ECHIPĂ FASHION Łukasz Kojro, Magdalena Kubuj, Dorota Kulbaka, Alexander 
Zandfos, Agnieszka Panufnik, Michalina Obsowska, Anna Waliszewska | TIPAR Małgorzata Oniszczuk  Magdalena Kutwin  Hanna Żórawska  Anna Żbikowska  Adam Librowski  Dariusz Pudo | MARKETING 
Joanna Lipińska  Michał Jasnowski Anna Piechocka  Katarzyna Gębicka  Justyna Zapała,  Ana Nicolae, Ioana Dinu 
CONTACT: comunicare@avon.com 
ADRESĂ: AVON COSMETICS (ROMÂNIA) SRL, Str. Dinu Vintilă, nr. 11, et. 13, sector 2, București, 
TEL: RELAȚII CU CLIENȚII (021). 311. 85. 55, *2866 (din rețele mobile).

”Vă ţin pumnii şi vă 
doresc numai zâmbete 
tinere la sfârşitul acestei 
campanii!”

Nu rata oferta DEMO pentru Tratamentul anticelulitic Cellu-Break! 
Caută mai multe informații la pagina 11!

Cadouri din suflet. Avon Campania pentru Sănătatea Sânilor  
 
Împreună, din vânzarea produselor cu fundiţă roz, am dotat cu echipament medical performant 7 centre oncologice din România. 
Valoarea totală a donaţiilor depăşeşte 2,3 milioane de dolari.  
Împreună putem face mai mult. Oferă persoanelor dragi ţie un cadou cu fundiţă roz şi fii astfel alături de femeile diagnosticate cu 
cancer la sân. Geanta roz pentru cosmetice îi va aminti în fiecare zi cât de important este să aibă grijă de sănătatea sa.  
Mai multe detalii despre Campania pentru Sănătatea Sânilor şi produsele destinate strângerii de fonduri pentru finanţarea 
programelor de luptă împotriva cancerului la sân în România găsiţi pe www.stopcancerlasan.ro. 

REINVENtEAză-tE
 în 5 pași!

Asigură-te că prietenele 
tale nu vor rata secțiunea 
„Reinventează-te în 5 pași!” 
din prima parte a Broșurii 
4! De la rujuri până la 
parfumuri, aici își vor găsi 
produsele preferate la prețuri 
irezistibile, totul pentru ca ele 
să întâmpine primăvara mai 
frumoase ca nicicând, cu un 
stil nou și optimism la cote 
maxime.

ÎN foRMă 
MAxIMă!

Geanta 
practică  
pentru fitness

cu
44,99 lei
la comandarea de 
produse 
în valoare de 
49,99 lei  
din Broșura 4!

Comandă și Compartimentul detașabil disponibil 
în broșura 5.

ANEw: 
Revista Allure a inclus Tratamentul pentru 
riduri Anew Clinical A-F33 în topul celor 
mai inovatoare produse de îngrijire. Dintre 
cele peste 250 de produse înscrise în 
competiție, el a fost selecționat printre 
cele 17 produse care au primit această 
distincție.

ȘI PREMIUL 
MERGE LA...

*Revista Allure, octombrie 2012

bogdan muraru  
director național de Vânzări avon românia
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Shell

4292 9

Nude

3905 7

Natural Beige

3941 2

Medium Beige
4965 0

Efect 
matifi ant!

Fond de ten matifi ant  
30 ml  

31,00  433,00/1L

Hidratare 
intensă

Aromă 
delicioasă

12 ,99 lei

RO RO

RO RO

8 9
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AV1304_008_RO

Volum 
şi alungire 
CU O SINGURĂ 

APLICARE!

Efect de ochi cu 
până la 20% mai mari**

Mascara SuperDrama
7 ml  

29,00  1855,71/1L

Black
0442 4

Brown/Black
0014 1

**Rezultat bazat pe un studiu clinic.

Secreția de sebum este 
redusă cu până la 62%

chiar de la aplicare.*

*Rezultat bazat pe un studiu clinic desfășurat în decurs de 2 zile.

PENTRU ÎNTREAGA 
FAMILIE

Extract de muşeţel şi ovăz 
pentru catifelare din cap 

până în picioare!
Cremă multifuncțională cu 
extracte de muşeţel şi ovăz

400 ml  3874 5
22,00  32,48/1L

Apă de toaletă Scentini 
Rose Frizz

30 ml  4869 4
34,00  433,00/1L

AGITĂ ŞI 
PULVERIZEAZĂ

Note fl orale şi fructate
 pentru o primăvară 
plină de distracţie!

fi ecare cu

până la 60% reducere!

ENERGIE!

    CU 
Încarcă-te 

Bro_1304_0008   8 26-11-2012   9:39 AM

Δ Lemon Sugar

0472 1

Δ Sea Breeze
0429 1

Δ Coral Reef

1049 6

Δ Pastel Pink

1109 8

Δ Perfectly Flesh 
1087 6 

* Starry Sky
1155 1

Δ Pink 
Crème
4645 8

Δ Orchid 
Splash
4642 5

Δ Naked 
Truth

4683 9

O Berry 
Shimmer
4652 4

Δ Viva 
Pink

1099 1
O Romance

1077 7

* Lucky   
Penny

4687 0

O Decadence
1064 5

Δ Cherry 
Jubilee
1047 0

Δ Serene
1103 1

Δ Tweed
4616 9

* Golden
Vision

4671 4

Δ Vintage 
Boutique
4669 8

O Noir 
Emerald
4482 6

Δ Clear
0401 0

O Cosmic 
Blue

0434 1

O Star
1169 2

Δ Licorice
1146 0

Δ Make 
My Day 
1147 8

Δ Inky 
Blue
2795 3

Δ Red 
Reveal
2672 4

Δ Midnight 
Green
2876 1

Δ Plum 
Seduction
2792 0

Δ Lemon Sugar

0470472 12 1

ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ ΔΔ SSea Sea Sea ea a BreeBreeBreeBreBreeBr ze
00000420 9 1

Δ Coral Reefef

1049 6

ΔΔ Δ PastPaststel el Peel inknk

110110099 88

ΔΔΔΔ Δ PerfrfP ectly Flesh
10808108111 7 67  

* SSStarStarry Sky
1155 1

Δ Pink Δ Orchid Δ Naked *Δ CherryGG ldGG ldGoldGG ldGGGGoldGoldGGoldGoldGoldGoldGoldGoldoolGoldldGoldGoldGolGoldGoldddG ldlddddGGoldGGoldGoldG ldGGGoldGoldoldlGoldGolG ldG ldldldlddGoldGGGGoldGGGoldGoldGooldddGoldGGoldGo dGoldGGGGGGGoldlddGGoloooGGoooo ddeneneeneeenennennneeennnnneeeeneeeeennnO Noir

ΔΔΔΔ ΔΔΔΔΔΔ ΔΔΔΔ Δ CleCleCCleaCleaCleaCleaClealeaCleaeaCleaCleaaCleaCleaCleaCleaCleaaleaCleaaleaaleaaaC rrrrrrrrrr
04004004004004440440040444440404401 01 01 01 01 01 01 00000001 01 01 00 001 01 0001 0001 0

OOOOOOOOOOO SSSSSSSSSSSSΔ Inky Δ Midnight Δ Red 
Bombshell
4632 6

Δ Real Red
1067 8

Pasul 5: îmbracă-ți unghiile 
în culori pline de viață!

Δ nuanțe lucioase
O nuanțe perlate
* nuanțe strălucitoare

 extravagante  sexy romantice

RO RO

RO RO

18 19
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AV1304_018_RO

Lac de unghii Pro Nail +
12 ml  

21,00

până la 50% reducere

ÎN 5 PAȘI!
Energizează-te

1 cu 15,99 lei 
      oricare 
2 cu      21,98 lei

Unde-s doi, puterea crește!

l+
amel

  1332,50/1L

Bro_1304_0010   18 26-11-2012   9:44 AM
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Pasul 1: alege o aromă care să îți 
completeze starea de spirit!

Categoria 
fl oral-orientală

violetă, iasomie, vanilie

Categoria 
fl oral-orientală

   citrice, gardenie, mosc

Categoria fl orală
lemn de trandafi r, 
magnolie, mosc

Categoria fl oral-orientală
piper negru, gardenie, 

vanilie

Categoria 
fl oral-orientală
frunză de violetă, 
orhidee, ambră

Categoria citric-marină
frezie, pepene roşu, 

lemn de santal

Categoria 
fl oral-orientală

portocală, tuberoză, vanilie

Categoria fl orală
   tuberoză, lotus, 

orhidee

Categoria 
fl oral-orientală

frezie, iasomie, mosc

Ape de parfum 50 ml  

1. Slip into...            0971 2
2. Infi nite Seduction            1745 9
4. Infi nite Moment            0764 1
7. Perceive Dew            2190 7

Ape de toaletă 50 ml  

3. Far Away             0038 0
5. Rare Pearls             1219 5
6. Treselle             0433 3
8. Incandessence Lumiere 1273 2
9. Little White Dress             3506 3
87,00

până la 40% reducere

RO RO

RO RO

10 11
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AV1304_010_RO

Unde-s doi, puterea crește!

1 cu 69,00 lei 
      oricare 
2 cu      99,98 lei

ÎN 5 PAȘI!
Energizează-te

  1380,00/1L

Bro_1304_0011   10 26-11-2012   9:41 AM

Dragele mele, dragii mei,

Acum, că primăvara îşi intră 
în drepturi, vă simt plini de 

vitalitate. Se citeşte asta pe chipul 
vostru! Şi eu parcă zâmbesc mai mult ca 
oricând. Sunt foarte încrezător în noua 
lansare Avon pentru îngrijirea tenului 
- gama Anew Vitale! Toate produsele 
Vitale au un miros plăcut, o textură 
uşoară şi chiar fac ce promit, văd asta 
la colegele mele de birou.

Pentru această nouă gamă inovatoare 
v-am pregătit un program motivaţional 
care vă va energiza într-o clipită. La 
comandarea oricăror 3 creme din gama 
Anew Vitale veţi primi apa de parfum 
Only Imagine! Trebuie să testaţi şi să 
promovaţi apoi acest nou parfum! Este 
ceva complet nou la Avon!

Pentru o campanie de succes, paşii 
sunt simpli:
1.  Investiţi într-un set consistent de 

Broşuri.
2. Înarmaţi-vă cu mostre.
3. Promovaţi Broşura pe internet.

Pan_1304_0002   2 12/4/12   9:53 AM
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mesajul 
CAMPANIEI

Cuprins:

MY AVON MAGAZINE |Editor șef Amy Cross, Natalia Polekhina | LIDER DE CAMPANIE Sylwia Skieresz | DIRECTOR DE CREAȚIE Olga Słodka | CREAȚIE Małgorzata Matynia, Ewa Mońko, Dagmara 
Ponikiewska | TEXTIERI Miłosz Michałowski | COLABORATORI TEXTE Denisa Mihai, Mihaela Niță | TRAINING Dana Martin, Dorota Ostrożańska | ECHIPĂ CATEGORIA „ÎNGRIJIREA PIELII” Justyna 
Michalska, Joanna Waligóra, Iwona Żurawska, Monika Piotrowska, Magdalena Kuźmińska, Michał Rajkiewicz | ECHIPĂ CATEGORIA PARFUMURI Patrycja Babis, Agnieszka Gadoś, Hanna Korczak, Anna 
Zborowska | ECHIPĂ CATEGORIA MACHIAJ Agnieszka Kita, Anna Piechocka, Aleksandra Szkutnik, Paulina Krzyżanowska | ECHIPĂ FASHION Łukasz Kojro, Magdalena Kubuj, Dorota Kulbaka, Alexander 
Zandfos, Agnieszka Panufnik, Michalina Obsowska, Anna Waliszewska | TIPAR Małgorzata Oniszczuk  Magdalena Kutwin  Hanna Żórawska  Anna Żbikowska  Adam Librowski  Dariusz Pudo | MARKETING 
Joanna Lipińska  Michał Jasnowski Anna Piechocka  Katarzyna Gębicka  Justyna Zapała,  Ana Nicolae, Ioana Dinu 
CONTACT: comunicare@avon.com 
ADRESĂ: AVON COSMETICS (ROMÂNIA) SRL, Str. Dinu Vintilă, nr. 11, et. 13, sector 2, București, 
TEL: RELAȚII CU CLIENȚII (021). 311. 85. 55, *2866 (din rețele mobile).

”Vă ţin pumnii şi vă 
doresc numai zâmbete 
tinere la sfârşitul acestei 
campanii!”

Nu rata oferta DEMO pentru Tratamentul anticelulitic Cellu-Break! 
Caută mai multe informații la pagina 11!

Cadouri din suflet. Avon Campania pentru Sănătatea Sânilor  
 
Împreună, din vânzarea produselor cu fundiţă roz, am dotat cu echipament medical performant 7 centre oncologice din România. 
Valoarea totală a donaţiilor depăşeşte 2,3 milioane de dolari.  
Împreună putem face mai mult. Oferă persoanelor dragi ţie un cadou cu fundiţă roz şi fii astfel alături de femeile diagnosticate cu 
cancer la sân. Geanta roz pentru cosmetice îi va aminti în fiecare zi cât de important este să aibă grijă de sănătatea sa.  
Mai multe detalii despre Campania pentru Sănătatea Sânilor şi produsele destinate strângerii de fonduri pentru finanţarea 
programelor de luptă împotriva cancerului la sân în România găsiţi pe www.stopcancerlasan.ro. 

REINVENtEAză-tE
 în 5 pași!

Asigură-te că prietenele 
tale nu vor rata secțiunea 
„Reinventează-te în 5 pași!” 
din prima parte a Broșurii 
4! De la rujuri până la 
parfumuri, aici își vor găsi 
produsele preferate la prețuri 
irezistibile, totul pentru ca ele 
să întâmpine primăvara mai 
frumoase ca nicicând, cu un 
stil nou și optimism la cote 
maxime.

ÎN foRMă 
MAxIMă!

Geanta 
practică  
pentru fitness

cu
44,99 lei
la comandarea de 
produse 
în valoare de 
49,99 lei  
din Broșura 4!

Comandă și Compartimentul detașabil disponibil 
în broșura 5.

ANEw: 
Revista Allure a inclus Tratamentul pentru 
riduri Anew Clinical A-F33 în topul celor 
mai inovatoare produse de îngrijire. Dintre 
cele peste 250 de produse înscrise în 
competiție, el a fost selecționat printre 
cele 17 produse care au primit această 
distincție.

ȘI PREMIUL 
MERGE LA...

*Revista Allure, octombrie 2012

bogdan muraru  
director național de Vânzări avon românia
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Shell

4292 9

Nude

3905 7

Natural Beige

3941 2

Medium Beige
4965 0

Efect 
matifi ant!

Fond de ten matifi ant  
30 ml  

31,00  433,00/1L

Hidratare 
intensă

Aromă 
delicioasă

12 ,99 lei

RO RO

RO RO

8 9
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Volum 
şi alungire 
CU O SINGURĂ 

APLICARE!

Efect de ochi cu 
până la 20% mai mari**

Mascara SuperDrama
7 ml  

29,00  1855,71/1L

Black
0442 4

Brown/Black
0014 1

**Rezultat bazat pe un studiu clinic.

Secreția de sebum este 
redusă cu până la 62%

chiar de la aplicare.*

*Rezultat bazat pe un studiu clinic desfășurat în decurs de 2 zile.

PENTRU ÎNTREAGA 
FAMILIE

Extract de muşeţel şi ovăz 
pentru catifelare din cap 

până în picioare!
Cremă multifuncțională cu 
extracte de muşeţel şi ovăz

400 ml  3874 5
22,00  32,48/1L

Apă de toaletă Scentini 
Rose Frizz

30 ml  4869 4
34,00  433,00/1L

AGITĂ ŞI 
PULVERIZEAZĂ

Note fl orale şi fructate
 pentru o primăvară 
plină de distracţie!

fi ecare cu

până la 60% reducere!

ENERGIE!

    CU 
Încarcă-te 

Bro_1304_0008   8 26-11-2012   9:39 AM

Δ Lemon Sugar

0472 1

Δ Sea Breeze
0429 1

Δ Coral Reef

1049 6

Δ Pastel Pink

1109 8

Δ Perfectly Flesh 
1087 6 

* Starry Sky
1155 1

Δ Pink 
Crème
4645 8

Δ Orchid 
Splash
4642 5

Δ Naked 
Truth

4683 9

O Berry 
Shimmer
4652 4

Δ Viva 
Pink

1099 1
O Romance

1077 7

* Lucky   
Penny

4687 0

O Decadence
1064 5

Δ Cherry 
Jubilee
1047 0

Δ Serene
1103 1

Δ Tweed
4616 9

* Golden
Vision

4671 4

Δ Vintage 
Boutique
4669 8

O Noir 
Emerald
4482 6

Δ Clear
0401 0

O Cosmic 
Blue

0434 1

O Star
1169 2

Δ Licorice
1146 0

Δ Make 
My Day 
1147 8

Δ Inky 
Blue
2795 3

Δ Red 
Reveal
2672 4

Δ Midnight 
Green
2876 1

Δ Plum 
Seduction
2792 0

Δ Lemon Sugar

0470472 12 1

ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ ΔΔ SSea Sea Sea ea a BreeBreeBreeBreBreeBr ze
00000420 9 1

Δ Coral Reefef

1049 6

ΔΔ Δ PastPaststel el Peel inknk

110110099 88

ΔΔΔΔ Δ PerfrfP ectly Flesh
10808108111 7 67  

* SSStarStarry Sky
1155 1

Δ Pink Δ Orchid Δ Naked *Δ CherryGG ldGG ldGoldGG ldGGGGoldGoldGGoldGoldGoldGoldGoldGoldoolGoldldGoldGoldGolGoldGoldddG ldlddddGGoldGGoldGoldG ldGGGoldGoldoldlGoldGolG ldG ldldldlddGoldGGGGoldGGGoldGoldGooldddGoldGGoldGo dGoldGGGGGGGoldlddGGoloooGGoooo ddeneneeneeenennennneeennnnneeeeneeeeennnO Noir

ΔΔΔΔ ΔΔΔΔΔΔ ΔΔΔΔ Δ CleCleCCleaCleaCleaCleaClealeaCleaeaCleaCleaaCleaCleaCleaCleaCleaaleaCleaaleaaleaaaC rrrrrrrrrr
04004004004004440440040444440404401 01 01 01 01 01 01 00000001 01 01 00 001 01 0001 0001 0

OOOOOOOOOOO SSSSSSSSSSSSΔ Inky Δ Midnight Δ Red 
Bombshell
4632 6

Δ Real Red
1067 8

Pasul 5: îmbracă-ți unghiile 
în culori pline de viață!

Δ nuanțe lucioase
O nuanțe perlate
* nuanțe strălucitoare

 extravagante  sexy romantice

RO RO

RO RO

18 19
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AV1304_018_RO

Lac de unghii Pro Nail +
12 ml  

21,00

până la 50% reducere

ÎN 5 PAȘI!
Energizează-te

1 cu 15,99 lei 
      oricare 
2 cu      21,98 lei

Unde-s doi, puterea crește!

l+
amel

  1332,50/1L

Bro_1304_0010   18 26-11-2012   9:44 AM
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Pasul 1: alege o aromă care să îți 
completeze starea de spirit!

Categoria 
fl oral-orientală

violetă, iasomie, vanilie

Categoria 
fl oral-orientală

   citrice, gardenie, mosc

Categoria fl orală
lemn de trandafi r, 
magnolie, mosc

Categoria fl oral-orientală
piper negru, gardenie, 

vanilie

Categoria 
fl oral-orientală
frunză de violetă, 
orhidee, ambră

Categoria citric-marină
frezie, pepene roşu, 

lemn de santal

Categoria 
fl oral-orientală

portocală, tuberoză, vanilie

Categoria fl orală
   tuberoză, lotus, 

orhidee

Categoria 
fl oral-orientală

frezie, iasomie, mosc

Ape de parfum 50 ml  

1. Slip into...            0971 2
2. Infi nite Seduction            1745 9
4. Infi nite Moment            0764 1
7. Perceive Dew            2190 7

Ape de toaletă 50 ml  

3. Far Away             0038 0
5. Rare Pearls             1219 5
6. Treselle             0433 3
8. Incandessence Lumiere 1273 2
9. Little White Dress             3506 3
87,00

până la 40% reducere

RO RO

RO RO

10 11

CA 04/13 ♦ PAGE 10 CA 04/13 ♦ PAGE 11

AV1304_010_RO

Unde-s doi, puterea crește!

1 cu 69,00 lei 
      oricare 
2 cu      99,98 lei

ÎN 5 PAȘI!
Energizează-te

  1380,00/1L

Bro_1304_0011   10 26-11-2012   9:41 AM

Dragele mele, dragii mei,

Acum, că primăvara îşi intră 
în drepturi, vă simt plini de 

vitalitate. Se citeşte asta pe chipul 
vostru! Şi eu parcă zâmbesc mai mult ca 
oricând. Sunt foarte încrezător în noua 
lansare Avon pentru îngrijirea tenului 
- gama Anew Vitale! Toate produsele 
Vitale au un miros plăcut, o textură 
uşoară şi chiar fac ce promit, văd asta 
la colegele mele de birou.

Pentru această nouă gamă inovatoare 
v-am pregătit un program motivaţional 
care vă va energiza într-o clipită. La 
comandarea oricăror 3 creme din gama 
Anew Vitale veţi primi apa de parfum 
Only Imagine! Trebuie să testaţi şi să 
promovaţi apoi acest nou parfum! Este 
ceva complet nou la Avon!

Pentru o campanie de succes, paşii 
sunt simpli:
1.  Investiţi într-un set consistent de 

Broşuri.
2. Înarmaţi-vă cu mostre.
3. Promovaţi Broşura pe internet.

Pan_1304_0002   2 12/4/12   9:53 AM
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Tenul Meu are 
încredere în 

cu Tehnologia

ProEnergy  

Noutăţi

Aqua Youth 
20+ 

Menține nivelul optim de 
hidratare a pielii.

Vitale 
25+

Conferă un aspect 
odihnit și plin de energie 

tenului.

Reversalist 
35+

Accelerează procesul 
de regenerare  

a pielii.

Ultimate 7S 
45+

Combate cele  
7 semne ale 

îmbătrânirii tenului.

Platinum 
55+

Reconturează 
trăsăturile feței.

Alege gAmA Anew potrivită pentru tenul tău!

Efect: pielea capătă un 
aspect odihnit, plin de 
energie și o strălucire 

sănătoasă.

ÎnTRebăRi FReCvenTe

Ce este Anew Vitale?
Anew vitale este cea mai nouă gamă Anew. ea îți oferă toate produsele de care ai nevoie pentru ca 
tenul tău să aibă parte de îngrijire completă: cremă de zi, cremă de noapte, cremă de ochi și gel de 
curățare.

Care sunt principalele beneficii ale noii game?
Produsele Anew vitale au la bază o tehnologie inovatoare, care stimulează producerea de SP1, 
proteina responsabilă de menținerea aspectului odihnit și plin de energie al tenului.

Ce rezultate oferă aceste produse?
Aspectul tern, semnele de oboseală, liniile fine și porii dilatați dispar văzând cu ochii, iar tenul capătă 
un aspect proaspăt, catifelat și plin de energie! 97% dintre femei au confirmat că Anew vitale 
a eliminat semnele lăsate pe chipurile lor de orele insuficiente de somn*.

Cum sunt formulele produselor?
Anew vitale îți oferă texturi catifelate, care se absorb rapid în piele și nu lasă în urmă strălucire 
inestetică. În plus, au o aromă floral-fructată pur și simplu irezistibilă. 

Cine ar trebui să folosească Anew Vitale?
Gama Anew vitale a fost special concepută pentru problemele cu care tenul se confruntă în jurul 
vârstei de 25 de ani, adresându-se primelor semne ale maturizării pielii. Toate doamnele 
și domnișoarele care observă pe tenul lor linii fine, pori dilatați și semne de oboseală ar trebui să 
opteze pentru aceste produse.

Cum se folosesc aceste produse?
Atunci când vine vorba despre îngrijirea pielii, „zilnic” este cuvântul cheie! Pentru ca tenul tău să se 
bucure de cele mai bune rezultate, trebuie să te asiguri că el primește zi de zi îngrijirea de care are 
nevoie. Tot ce trebuie să faci este să parcurgi zilnic cei 3 pași de bază: curățare, hidratare, îngrijire 
pentru zona ochilor.

Folosește în fiecare dimineață și seară gelul de curățare, continuă cu crema de zi sau de noapte, 
iar la final masează delicat crema de ochi pe pielea din jurul ochilor.

Trebuie să folosesc întreaga gamă?
Produsele Anew au fost create pentru a acționa complementar. Tocmai de aceea ele vor oferi 
rezultate optime numai atunci când sunt folosite împreună, în cadrul unui ritual complet de îngrijire.

aspectul tern
semnele de oboseală

liniile fine
porii dilatați 

dispar văzând  
cu ochii!

cu anew viTale nu Mai conTează 
ce a fosT ieri penTru că asTăzi Te 

siMți fruMoasă.

coMandă MosTrele 

cu 50% reducere!
codurile sunT disponibile la pagina 18.

25+

*Rezultat bazat pe un studiu despre percepția consumatorului desfășurat în decurs de 8 săptămâni, la care au participat 144 de respondenți.

Diana Moldovan,  
model

Pan_1304_0003   4 12/4/12   9:59 AM
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Tenul Meu are 
încredere în 

cu Tehnologia

ProEnergy  

Noutăţi

Aqua Youth 
20+ 

Menține nivelul optim de 
hidratare a pielii.

Vitale 
25+

Conferă un aspect 
odihnit și plin de energie 

tenului.

Reversalist 
35+

Accelerează procesul 
de regenerare  

a pielii.

Ultimate 7S 
45+

Combate cele  
7 semne ale 

îmbătrânirii tenului.

Platinum 
55+

Reconturează 
trăsăturile feței.

Alege gAmA Anew potrivită pentru tenul tău!

Efect: pielea capătă un 
aspect odihnit, plin de 
energie și o strălucire 

sănătoasă.

ÎnTRebăRi FReCvenTe

Ce este Anew Vitale?
Anew vitale este cea mai nouă gamă Anew. ea îți oferă toate produsele de care ai nevoie pentru ca 
tenul tău să aibă parte de îngrijire completă: cremă de zi, cremă de noapte, cremă de ochi și gel de 
curățare.

Care sunt principalele beneficii ale noii game?
Produsele Anew vitale au la bază o tehnologie inovatoare, care stimulează producerea de SP1, 
proteina responsabilă de menținerea aspectului odihnit și plin de energie al tenului.

Ce rezultate oferă aceste produse?
Aspectul tern, semnele de oboseală, liniile fine și porii dilatați dispar văzând cu ochii, iar tenul capătă 
un aspect proaspăt, catifelat și plin de energie! 97% dintre femei au confirmat că Anew vitale 
a eliminat semnele lăsate pe chipurile lor de orele insuficiente de somn*.

Cum sunt formulele produselor?
Anew vitale îți oferă texturi catifelate, care se absorb rapid în piele și nu lasă în urmă strălucire 
inestetică. În plus, au o aromă floral-fructată pur și simplu irezistibilă. 

Cine ar trebui să folosească Anew Vitale?
Gama Anew vitale a fost special concepută pentru problemele cu care tenul se confruntă în jurul 
vârstei de 25 de ani, adresându-se primelor semne ale maturizării pielii. Toate doamnele 
și domnișoarele care observă pe tenul lor linii fine, pori dilatați și semne de oboseală ar trebui să 
opteze pentru aceste produse.

Cum se folosesc aceste produse?
Atunci când vine vorba despre îngrijirea pielii, „zilnic” este cuvântul cheie! Pentru ca tenul tău să se 
bucure de cele mai bune rezultate, trebuie să te asiguri că el primește zi de zi îngrijirea de care are 
nevoie. Tot ce trebuie să faci este să parcurgi zilnic cei 3 pași de bază: curățare, hidratare, îngrijire 
pentru zona ochilor.

Folosește în fiecare dimineață și seară gelul de curățare, continuă cu crema de zi sau de noapte, 
iar la final masează delicat crema de ochi pe pielea din jurul ochilor.

Trebuie să folosesc întreaga gamă?
Produsele Anew au fost create pentru a acționa complementar. Tocmai de aceea ele vor oferi 
rezultate optime numai atunci când sunt folosite împreună, în cadrul unui ritual complet de îngrijire.

aspectul tern
semnele de oboseală

liniile fine
porii dilatați 

dispar văzând  
cu ochii!

cu anew viTale nu Mai conTează 
ce a fosT ieri penTru că asTăzi Te 

siMți fruMoasă.

coMandă MosTrele 

cu 50% reducere!
codurile sunT disponibile la pagina 18.

25+

*Rezultat bazat pe un studiu despre percepția consumatorului desfășurat în decurs de 8 săptămâni, la care au participat 144 de respondenți.

Diana Moldovan,  
model

Pan_1304_0003   4 12/4/12   9:59 AM
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Eşti pregătită să-ţi maximizezi beneficiile?
Fii informată cu privire la noua gamă Anew Vitale pentru a le putea oferi prietenelor 
tale toate explicaţiile de care au nevoie! 

Curăţare Îngrijire pentru  
zona ochilor

Hidratare

Gel de curăţare
Foloseşte gelul de 
curăţare de două ori pe 
zi, dimineaţa şi seara.

Cremă de zi
Masează pe față în 
fiecare dimineață, după 
demachiere.
Cremă de noapte:
Masează pe față în fiecare 
seară, după demachiere.

Gel-cremă 
pentru ochi
Masează delicat 
pe pielea din jurul 
ochilor în fiecare 
dimineață și seară.

16,00 29,00 29,00

BENEFICIILE TALE CRESC VĂZÂND CU OCHII!

Îți recomandăm:
• RECOmANDĂ: 
Încurajează-ţi prietenele să încerce produsele noi pentru a se convinge pe 
pielea lor de rezultatele pe care le oferă formulele îmbogăţite cu Tehnologia 
Pro Energy.  Explică şi modul de folosire al fiecărui produs pentru a obţine 
rezultatele cele mai eficiente.

• TESTEAZĂ şI TU pRODUSELE:
Cea mai bună modalitate de promovare a unui produs o constituie propria 
ta experienţă. Încearcă şi tu gama Anew Vitale pentru a le putea prezenta 
prietenelor tale avantajele şi beneficiile ei. 

• OFERĂ mOSTRE: 
Profită de prețul avantajos pe care mostrele Anew Vitale îl au în această 
campanie și invită-ți prietenele să le testeze. Te asigurăm că se vor 
îndrăgosti pe loc de formulele ușoare și aromele lor plăcute.

•  SpUNE-LE DESpRE pORTOFELELE TRENDy 
ANEw VITALE 

pe care le pot avea cu numai 14,99 lei la comandarea de produse Anew 
Vitale în valoare de 29 lei din Broşura 4.

COMANDĂ  
ORICARE 3 
CREME ANEw 
VITAlE

COMANDĂ  
PRODusE ANEw 
DIN BROșuRĂ ÎN  
VAlOARE DE  
MINIM 220 lEI 
(DINTRE CARE 
MINIM 3 CREME  
ANEw VITAlE)

și primești
GrAtUit
ApA de 
pArfUm 
Only 
imAGine...

și primești
GrAtUit 
ApA de 
pArfUm  
Only 
imAGine...

nou
în Campania 6

nou 
ou în Campania 6

PrEț  
standard: 90,00 LEI

PrEţ  
standard: 90,00 LEI

Exemplu:  
Cremele de zi,  
de noapte și de 
ochi  
anew Vitale

 noutăţi
prOGrAm mOtivAţiOnAl

Programul este valabil o dată pe Reprezentant.
Valoarea de 220 lei nu poate fi cumulată din mai multe comenzi.
Gelul de curățare Anew Vitale nu este inclus în condiția primului nivel al programului.

1 2 3

+ 50% 
diSCOUnt

pentrU prOdUSele Anew COmAndAte

mai multe detalii în Broșura 4, la pagina 5.

Pan_1304_0004   6 12/4/12   1:15 PM
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Eşti pregătită să-ţi maximizezi beneficiile?
Fii informată cu privire la noua gamă Anew Vitale pentru a le putea oferi prietenelor 
tale toate explicaţiile de care au nevoie! 

Curăţare Îngrijire pentru  
zona ochilor

Hidratare

Gel de curăţare
Foloseşte gelul de 
curăţare de două ori pe 
zi, dimineaţa şi seara.

Cremă de zi
Masează pe față în 
fiecare dimineață, după 
demachiere.
Cremă de noapte:
Masează pe față în fiecare 
seară, după demachiere.

Gel-cremă 
pentru ochi
Masează delicat 
pe pielea din jurul 
ochilor în fiecare 
dimineață și seară.

16,00 29,00 29,00

BENEFICIILE TALE CRESC VĂZÂND CU OCHII!

Îți recomandăm:
• RECOmANDĂ: 
Încurajează-ţi prietenele să încerce produsele noi pentru a se convinge pe 
pielea lor de rezultatele pe care le oferă formulele îmbogăţite cu Tehnologia 
Pro Energy.  Explică şi modul de folosire al fiecărui produs pentru a obţine 
rezultatele cele mai eficiente.

• TESTEAZĂ şI TU pRODUSELE:
Cea mai bună modalitate de promovare a unui produs o constituie propria 
ta experienţă. Încearcă şi tu gama Anew Vitale pentru a le putea prezenta 
prietenelor tale avantajele şi beneficiile ei. 

• OFERĂ mOSTRE: 
Profită de prețul avantajos pe care mostrele Anew Vitale îl au în această 
campanie și invită-ți prietenele să le testeze. Te asigurăm că se vor 
îndrăgosti pe loc de formulele ușoare și aromele lor plăcute.

•  SpUNE-LE DESpRE pORTOFELELE TRENDy 
ANEw VITALE 

pe care le pot avea cu numai 14,99 lei la comandarea de produse Anew 
Vitale în valoare de 29 lei din Broşura 4.

COMANDĂ  
ORICARE 3 
CREME ANEw 
VITAlE

COMANDĂ  
PRODusE ANEw 
DIN BROșuRĂ ÎN  
VAlOARE DE  
MINIM 220 lEI 
(DINTRE CARE 
MINIM 3 CREME  
ANEw VITAlE)

și primești
GrAtUit
ApA de 
pArfUm 
Only 
imAGine...

și primești
GrAtUit 
ApA de 
pArfUm  
Only 
imAGine...

nou
în Campania 6

nou 
ou în Campania 6

PrEț  
standard: 90,00 LEI

PrEţ  
standard: 90,00 LEI

Exemplu:  
Cremele de zi,  
de noapte și de 
ochi  
anew Vitale

 noutăţi
prOGrAm mOtivAţiOnAl

Programul este valabil o dată pe Reprezentant.
Valoarea de 220 lei nu poate fi cumulată din mai multe comenzi.
Gelul de curățare Anew Vitale nu este inclus în condiția primului nivel al programului.

1 2 3

+ 50% 
diSCOUnt

pentrU prOdUSele Anew COmAndAte

mai multe detalii în Broșura 4, la pagina 5.
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Investeşte şI recomandă

Îți recomandăm:
Începe aplicarea pudrei cu o cantitate foarte mică. În funcție de aspectul 

pe care dorești să îl obții mai poți adăuga, însă nu uita că, aplicată în exces, 
pudra cauzează un aspect extrem de inestetic.

SeCreTul unui 
Ten rAdioS
Invită-ți prietenele să descopere 
secretul unui ten radios! Nu au nevoie 
decât de noua Pudră iluminatoare. 
Aceasta:

• Are o formulă cu particule perlate care 
oferă efect de iluminare.

• este îmbogățită cu minerale 100% 
naturale care pun în valoare frumusețea 
tenului.

Pudra poate fi purtată atât separat, pentru 
efectul de iluminare, cât și peste fondul de 
ten, pentru un machiaj perfect finisat.

14,99 
75% REDUCERE

DEMO

PALETĂ CU 
FARDURI DE 
PLEOAPE LUXE
9g
Preț standard: 55,00 
ofertă limitată -  
o nuanță pe 
reprezentant

RUJ LUXE
3,6 g
Preț standard: 29,00 
ofertă limitată - o nuanță  
pe reprezentant

Investeşte şI recomandă

exPloreAză 
rivierA 
FrAnCeză!
Surprinde farmecul și luxul Coastei 
de Azur cu nuanțe scăldate de soare 
pe pleoape, frapează prin aspectul 
impecabil al buzelor în tonuri de roșu 
și roz pentru a etala un look glamour, 
inspirat de divele din filmele franțuzești.

•   rujul  - cu un CoMPlex PenTru voluM 
Şi exTrACT de MăTASe pentru buze 
moi, cu aspect plin şi sexy. nuanţe noi:  
Seductive Pink şi rose Temptation.

•   Fardul de pleoape - cu exTrACT de 
orHidee pentru texturi fine şi catifelate.  
o nouă nuanţă cu stil, Stylish Smokes!

12,00 
55% REDUCERE

24,00 
55% REDUCERE

DEMO

9

 Machiaj

Ten perfect,
oportunităţi 
pe măsură
Produsele de machiaj pentru ten sunt mai complicat de 
recomandat. Merită să îmi bat capul cu promovarea lor?

Absolut! odată ce prietena ta și-a identificat nuanța perfectă 
de fond de ten ai făcut mai mult decât să recomanzi un 
produs. Ți-ai creat o prietenă loială, care va avea încredere 
deplină în recomandările ulterioare pe care i le vei face. 
Produsele pentru machiajul feței merită tot timpul tău pentru 
că întorc beneficii de care nu trebuie să te lipsești!

Florina Chira,  
trainer avon românia:

oferă-le prietenelor tale ocazia 
să încerce produsele, textura lor, 
aspectul şi gradul de acoperire!  

Fă-ţi un stoc de produse deMo şi 
mostre, instrumentele tale principale 

de promovare.

ÎnvAŢă ToTul 
DESPRE MACHIAJ!

Textură
Cu atâtea tipuri de fond de ten, pudre şi orice alte variaţii, 
alegerea unui produs potrivit pentru tipul nostru de ten 
devine dificilă. de aceea, este important să reţii principalele 
categorii de produse pentru machiajul tenului:
Lichid 
Machiajul lichid este de departe cel mai hrănitor şi se 
potri veşte perfect oricărui tip de ten.

(Produs recomandat: Fond de ten calmant)

Cremă-Pudră
Se potriveşte tenului normal spre uscat. Textura 
sa are o consistenţă cremoasă care, aplicată pe 
ten dobândeşte un aspect de pudră.

(Produs recomandat: Fond de ten compact Ideal Flawless)

Pudra compactă
Perfectă pentru tenul gras, pudra compactă 
absoarbe perfect sebumul, oferind efect de 
matifiere.
Poate fi purtată atât separat, cât și peste fondul 
de ten, pentru fixarea acestuia și finisarea 
machiajului.
este de asemenea aliatul tău de bază pentru 
micile retușuri de care ai nevoie în timpul zilei, 
motiv pentru care îți recomandăm să o porți 
mereu în geantă.
(Produs recomandat: Pudră compactă matifiantă)

Pudră pulbere
Perfectă pentru tenul gras, pudra compactă 
poate fi folosită separat, pentru diminuarea 
strălucirii inestetice a tenului, sau peste 
fondul de ten, pentru fixarea acestuia.

(Produs recomandat: Pudră compactă iluminatoare)

Beneficii
În afară de textura fondului de ten, prietenele tale vor 
căuta și beneficiile adiționale pe care acest produs le 
oferă.

Dacă prietena ta își dorește un produs care:
•  Asigură acoperire impecabilă – îi poți recomanda produsele  

ideal Flawless.
• Conține ingrediente naturale – îi poți recomanda Crema BB.
•  Are o persistență îndelungată – îi poți recomanda Fondul de ten 

persistent.
•  Matifiază tenul și controlează sebumul – îi poți recomanda Fondul 

de ten matifiant.

Acoperire

ușoară

ușoară 
spre medie

medie spre 
puternică

Aspect
Atunci când recomanzi un produs pentru machiajul 
tenului, este foarte important să cunoști preferințele 
prietenelor tale cu privire la aspectul pe care doresc 
să îl obțină. Acesta poate fi:

• Mat – tenul arată natural, catifelat, nu reflectă lumina.
• Luminos – tenul reflectă lumina, având un aspect radios.

Nuanță
Toate femeile își doresc ca machiajul lor să arate cât 
mai natural, așa că alegerea nuanței corecte este 
extrem de importantă.

Produsele Avon pentru machiajul tenului sunt disponibile într-o gamă 
variată de nuanțe. Tot ce trebuie să faci este să o alegi pe cea potrivită 
pentru tenul tău.
Aplică 3 nuanțe diferite pe ten și uniformizează. Cea care se confundă 
cel mai bine cu nuanța naturală a pielii tale este cea care ți se potrivește.

Gradul de acoperire se referă la transparența 
produsului după aplicare. În funcție de necesitățile 
prietenei tale, îi poți recomanda produse:

•  Cu acoperire ușoară:
Au o transparență ridicată, acoperă doar porțiunile 
ușor neuniforme.

•  Cu acoperire ușoară spre medie: 
Au un grad de transparență mai mic, ascund 
imperfecțiunile minore și uniformizează nuanța 
tenului.

•  Cu acoperire medie spre puternică: 
Au formule opace, care ascund imperfecțiunile 
severe și uniformizează nuanța tenului.

PUDRĂ ILUMINATOARE
IDEAL LUMINOUS 
6g 
6435 2 
Preț standard: 59,00 
ofertă limitată - 1 pe reprezentant
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Investeşte şI recomandă

Îți recomandăm:
Începe aplicarea pudrei cu o cantitate foarte mică. În funcție de aspectul 

pe care dorești să îl obții mai poți adăuga, însă nu uita că, aplicată în exces, 
pudra cauzează un aspect extrem de inestetic.

SeCreTul unui 
Ten rAdioS
Invită-ți prietenele să descopere 
secretul unui ten radios! Nu au nevoie 
decât de noua Pudră iluminatoare. 
Aceasta:

• Are o formulă cu particule perlate care 
oferă efect de iluminare.

• este îmbogățită cu minerale 100% 
naturale care pun în valoare frumusețea 
tenului.

Pudra poate fi purtată atât separat, pentru 
efectul de iluminare, cât și peste fondul de 
ten, pentru un machiaj perfect finisat.

14,99 
75% REDUCERE

DEMO

PALETĂ CU 
FARDURI DE 
PLEOAPE LUXE
9g
Preț standard: 55,00 
ofertă limitată -  
o nuanță pe 
reprezentant

RUJ LUXE
3,6 g
Preț standard: 29,00 
ofertă limitată - o nuanță  
pe reprezentant

Investeşte şI recomandă

exPloreAză 
rivierA 
FrAnCeză!
Surprinde farmecul și luxul Coastei 
de Azur cu nuanțe scăldate de soare 
pe pleoape, frapează prin aspectul 
impecabil al buzelor în tonuri de roșu 
și roz pentru a etala un look glamour, 
inspirat de divele din filmele franțuzești.

•   rujul  - cu un CoMPlex PenTru voluM 
Şi exTrACT de MăTASe pentru buze 
moi, cu aspect plin şi sexy. nuanţe noi:  
Seductive Pink şi rose Temptation.

•   Fardul de pleoape - cu exTrACT de 
orHidee pentru texturi fine şi catifelate.  
o nouă nuanţă cu stil, Stylish Smokes!

12,00 
55% REDUCERE

24,00 
55% REDUCERE

DEMO

9

 Machiaj

Ten perfect,
oportunităţi 
pe măsură
Produsele de machiaj pentru ten sunt mai complicat de 
recomandat. Merită să îmi bat capul cu promovarea lor?

Absolut! odată ce prietena ta și-a identificat nuanța perfectă 
de fond de ten ai făcut mai mult decât să recomanzi un 
produs. Ți-ai creat o prietenă loială, care va avea încredere 
deplină în recomandările ulterioare pe care i le vei face. 
Produsele pentru machiajul feței merită tot timpul tău pentru 
că întorc beneficii de care nu trebuie să te lipsești!

Florina Chira,  
trainer avon românia:

oferă-le prietenelor tale ocazia 
să încerce produsele, textura lor, 
aspectul şi gradul de acoperire!  

Fă-ţi un stoc de produse deMo şi 
mostre, instrumentele tale principale 

de promovare.

ÎnvAŢă ToTul 
DESPRE MACHIAJ!

Textură
Cu atâtea tipuri de fond de ten, pudre şi orice alte variaţii, 
alegerea unui produs potrivit pentru tipul nostru de ten 
devine dificilă. de aceea, este important să reţii principalele 
categorii de produse pentru machiajul tenului:
Lichid 
Machiajul lichid este de departe cel mai hrănitor şi se 
potri veşte perfect oricărui tip de ten.

(Produs recomandat: Fond de ten calmant)

Cremă-Pudră
Se potriveşte tenului normal spre uscat. Textura 
sa are o consistenţă cremoasă care, aplicată pe 
ten dobândeşte un aspect de pudră.

(Produs recomandat: Fond de ten compact Ideal Flawless)

Pudra compactă
Perfectă pentru tenul gras, pudra compactă 
absoarbe perfect sebumul, oferind efect de 
matifiere.
Poate fi purtată atât separat, cât și peste fondul 
de ten, pentru fixarea acestuia și finisarea 
machiajului.
este de asemenea aliatul tău de bază pentru 
micile retușuri de care ai nevoie în timpul zilei, 
motiv pentru care îți recomandăm să o porți 
mereu în geantă.
(Produs recomandat: Pudră compactă matifiantă)

Pudră pulbere
Perfectă pentru tenul gras, pudra compactă 
poate fi folosită separat, pentru diminuarea 
strălucirii inestetice a tenului, sau peste 
fondul de ten, pentru fixarea acestuia.

(Produs recomandat: Pudră compactă iluminatoare)

Beneficii
În afară de textura fondului de ten, prietenele tale vor 
căuta și beneficiile adiționale pe care acest produs le 
oferă.

Dacă prietena ta își dorește un produs care:
•  Asigură acoperire impecabilă – îi poți recomanda produsele  

ideal Flawless.
• Conține ingrediente naturale – îi poți recomanda Crema BB.
•  Are o persistență îndelungată – îi poți recomanda Fondul de ten 

persistent.
•  Matifiază tenul și controlează sebumul – îi poți recomanda Fondul 

de ten matifiant.

Acoperire

ușoară

ușoară 
spre medie

medie spre 
puternică

Aspect
Atunci când recomanzi un produs pentru machiajul 
tenului, este foarte important să cunoști preferințele 
prietenelor tale cu privire la aspectul pe care doresc 
să îl obțină. Acesta poate fi:

• Mat – tenul arată natural, catifelat, nu reflectă lumina.
• Luminos – tenul reflectă lumina, având un aspect radios.

Nuanță
Toate femeile își doresc ca machiajul lor să arate cât 
mai natural, așa că alegerea nuanței corecte este 
extrem de importantă.

Produsele Avon pentru machiajul tenului sunt disponibile într-o gamă 
variată de nuanțe. Tot ce trebuie să faci este să o alegi pe cea potrivită 
pentru tenul tău.
Aplică 3 nuanțe diferite pe ten și uniformizează. Cea care se confundă 
cel mai bine cu nuanța naturală a pielii tale este cea care ți se potrivește.

Gradul de acoperire se referă la transparența 
produsului după aplicare. În funcție de necesitățile 
prietenei tale, îi poți recomanda produse:

•  Cu acoperire ușoară:
Au o transparență ridicată, acoperă doar porțiunile 
ușor neuniforme.

•  Cu acoperire ușoară spre medie: 
Au un grad de transparență mai mic, ascund 
imperfecțiunile minore și uniformizează nuanța 
tenului.

•  Cu acoperire medie spre puternică: 
Au formule opace, care ascund imperfecțiunile 
severe și uniformizează nuanța tenului.

PUDRĂ ILUMINATOARE
IDEAL LUMINOUS 
6g 
6435 2 
Preț standard: 59,00 
ofertă limitată - 1 pe reprezentant
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Încearcă şi recomandăVă recomandăm

 apă de parfum outspoken 
Intense by Fergie  
50 ml
0733 6 
Preț standard: 90,00 
Ofertă nelimitată

 55,00
35% REDUCERE

PARFUMUL UNUI 
MOMENT FĂRĂ 
INHIBIŢII 

Un amestec care te energizează cu 
notele sale exotice de fruct stea, 
floarea pasiunii şi mosc senzual.
 

investește și recomandădemo

apă de toaletă Black Suede 
essential
50 ml
6327 1 
Preț standard: 78,00
Ofertă limitată - 1 pe 
Reprezentant

29,99 
60% REDUCERE

Black Suede Essential este 
dedicată bărbatului liber. Pentru 
el limitele nu există, mizează 
întotdeauna pe originalitate. 
Pentru a-i pune în valoare 
personalitatea puternică am 
îmbinat note proaspete de 
mandarină, măr și ienupăr, într-o 
aromă care îi ca complimenta 
spiritul neconvențional.

“Outspoken Intense 
surprinde acele 
senzaţii pe care le 
experimentezi atunci 
când eşti în centrul 
atenţiei! Vreau ca de 
fiecare dată când porţi 
această aromă să te 
simţi specială!”
- Fergie

CATEgORIA: ORIENTAL-LEMNOASĂ

NOTE DE VâRF: 
mandarină, măr, 
ienupăt

NOTE DE MIjLOC: 
lavandă, salvie, 
busuioc

NOTE DE BAzĂ: 
piele, ambră, lemn de 
santaL

Încearcă şi recomandăVă recomandăm demo

SExy SAU  
ROMANTICĂ?
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apă de toaletă 
Slip Into...
50 ml 
5800 8 
Preț standard: 87,00
Ofertă nelimitată

apă de toaletă Slip 
Into... daring
50 ml 
5799 2 
Preț standard: 87,00
Ofertă nelimitată

Una romantică, cealaltă incredibil de 
sexy: două ape de toaletă pe care nu 
trebuie să le ratezi!
 
Slip Into... îţi complimentează 
feminitatea şi senzualitatea cu aroma 
sa sofisticată şi luxoasă. Notele 
fermecătoare de frezie şi violetă sunt 
completate de tonuri exotice de lemn 
de trandafir care pun perfect 
în valoare acordurile de ambră.
 
Slip Into... Daring este o apă de 
toaletă pe care am creat-o cu 
gândul la femeia liberă, care ştie că 
fiecare noapte ascunde nenumărate 
posibilităţi. Aroma sa îmbină note 
de nectarină și acorduri florale 
misterioare, toate pe o bază de piele 
senzuală.
 
Recomandă cele două ape de toaletă 
și prietenelor tale și încurajează-le 
să își scoată la lumină latura 
seducătoare!

CELULITĂ?
NICI VORBĂ!
Luptă împotriva celulitei 
cu noul Tratament 
anticelulitic Solutions 
cellu-Break, creat pe baza 
unui complex cu extracte 
de cafea și gherghin.
  
Oamenii noștri de știință au 
combinat acțiunea celor 
2 ingrediente într-o formulă 
care accelerează arderea 
celulelor grase cu până la 
200%, ameliorând vizibil 
aspectul celulitei după 
aproximativ 6 zile de folosire 
și prevenind reapariția ei.*

Este atât de ușor să te simți 
bine în pielea ta!

Tratament anticelulitic 
cellu-Break 
150 ml

5941 0
Preț standard: 114,00

5848 7
Preț standard: 190,00

investeşte şi recomandă

gherghin + cafea

 1 cu 
17,99 lei

Setul de 3 cu 
39,99 lei

Setul de 5 cu 
59,95 lei 

demo

NOTE DE VâRF: 
fruct stea, mure, 
citrice

NOTE DE MIjLOC: 
gardenie, floare de 
portocal, floarea 
pasiunii

NOTE DE BAzĂ: 
mosc, ambră, cedru

 CATEgORIA: FLORAL-FRUCTATĂ

EșTI LIBER  
SĂ FII TU!

investeşte şi recomandă

29,00 
55% REDUCERE

41,00 
55% REDUCERE

ÎNTâMPINĂ 
PRIMĂVARA CU 
UN TEN LUMINOS
de multe ori ne concentrăm doar 
pe combaterea ridurilor atunci când 
vine vorba despre îngrijirea pielii. 
dar cum rămâne însă cu petele 
pigmentare, tonusul și claritatea 
pielii? 

Cea mai nouă gamă Anew Clinical, 
Absolute Even, a fost special creată 
pentru a combate și problemele legate 
de pigmentare cu care tenul nostru se 
confruntă odată cu înaintarea în vârstă. 
Tehnologia DSx-7, un amestec de derivați 
ai vitaminei C, acționează în profunzime, 
luptând împotriva celor 7 probleme 
pigmentare:

1. Pete pigmentare
2. Nuanță neuniformă
3. Pete cauzate de acnee
4. Porțiuni întunecate
5. Pete roșii
6. Pistrui
7. Aspect palid

Ser pentru 
uniformizarea 
nuanței tenului 
30 ml
6380 0
Preț standard: 98,00
Ofertă limitată –  
1 pe Reprezentant

cremă pentru  
uniformizarea 
nuanței tenului 
30 ml
6315 6 
Preț standard: 69,00
Ofertă limitată –  
1 pe Reprezentant

Serul are 
o formulă mai 
concentrată, 
care 
acționează 
rapid.

crema cu 
formulă ușoară 
oferă rezultate 
surprinzătoare 
la folosirea 
regulată.

fiecare cu

29,99 
65% REDUCERE

Parfumuri

Ofertă limitată -  
maxim 5 pe 
Reprezentant

6314 9
Preț standard: 38,00

*Rezultat bazat pe teste efectuate asupra 
unor modele echivalente pielii.
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Încearcă şi recomandăVă recomandăm

 apă de parfum outspoken 
Intense by Fergie  
50 ml
0733 6 
Preț standard: 90,00 
Ofertă nelimitată

 55,00
35% REDUCERE

PARFUMUL UNUI 
MOMENT FĂRĂ 
INHIBIŢII 

Un amestec care te energizează cu 
notele sale exotice de fruct stea, 
floarea pasiunii şi mosc senzual.
 

investește și recomandădemo

apă de toaletă Black Suede 
essential
50 ml
6327 1 
Preț standard: 78,00
Ofertă limitată - 1 pe 
Reprezentant

29,99 
60% REDUCERE

Black Suede Essential este 
dedicată bărbatului liber. Pentru 
el limitele nu există, mizează 
întotdeauna pe originalitate. 
Pentru a-i pune în valoare 
personalitatea puternică am 
îmbinat note proaspete de 
mandarină, măr și ienupăr, într-o 
aromă care îi ca complimenta 
spiritul neconvențional.

“Outspoken Intense 
surprinde acele 
senzaţii pe care le 
experimentezi atunci 
când eşti în centrul 
atenţiei! Vreau ca de 
fiecare dată când porţi 
această aromă să te 
simţi specială!”
- Fergie

CATEgORIA: ORIENTAL-LEMNOASĂ

NOTE DE VâRF: 
mandarină, măr, 
ienupăt

NOTE DE MIjLOC: 
lavandă, salvie, 
busuioc

NOTE DE BAzĂ: 
piele, ambră, lemn de 
santaL

Încearcă şi recomandăVă recomandăm demo
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apă de toaletă 
Slip Into...
50 ml 
5800 8 
Preț standard: 87,00
Ofertă nelimitată

apă de toaletă Slip 
Into... daring
50 ml 
5799 2 
Preț standard: 87,00
Ofertă nelimitată

Una romantică, cealaltă incredibil de 
sexy: două ape de toaletă pe care nu 
trebuie să le ratezi!
 
Slip Into... îţi complimentează 
feminitatea şi senzualitatea cu aroma 
sa sofisticată şi luxoasă. Notele 
fermecătoare de frezie şi violetă sunt 
completate de tonuri exotice de lemn 
de trandafir care pun perfect 
în valoare acordurile de ambră.
 
Slip Into... Daring este o apă de 
toaletă pe care am creat-o cu 
gândul la femeia liberă, care ştie că 
fiecare noapte ascunde nenumărate 
posibilităţi. Aroma sa îmbină note 
de nectarină și acorduri florale 
misterioare, toate pe o bază de piele 
senzuală.
 
Recomandă cele două ape de toaletă 
și prietenelor tale și încurajează-le 
să își scoată la lumină latura 
seducătoare!

CELULITĂ?
NICI VORBĂ!
Luptă împotriva celulitei 
cu noul Tratament 
anticelulitic Solutions 
cellu-Break, creat pe baza 
unui complex cu extracte 
de cafea și gherghin.
  
Oamenii noștri de știință au 
combinat acțiunea celor 
2 ingrediente într-o formulă 
care accelerează arderea 
celulelor grase cu până la 
200%, ameliorând vizibil 
aspectul celulitei după 
aproximativ 6 zile de folosire 
și prevenind reapariția ei.*

Este atât de ușor să te simți 
bine în pielea ta!

Tratament anticelulitic 
cellu-Break 
150 ml

5941 0
Preț standard: 114,00

5848 7
Preț standard: 190,00

investeşte şi recomandă

gherghin + cafea

 1 cu 
17,99 lei

Setul de 3 cu 
39,99 lei

Setul de 5 cu 
59,95 lei 

demo

NOTE DE VâRF: 
fruct stea, mure, 
citrice

NOTE DE MIjLOC: 
gardenie, floare de 
portocal, floarea 
pasiunii

NOTE DE BAzĂ: 
mosc, ambră, cedru

 CATEgORIA: FLORAL-FRUCTATĂ

EșTI LIBER  
SĂ FII TU!

investeşte şi recomandă

29,00 
55% REDUCERE

41,00 
55% REDUCERE

ÎNTâMPINĂ 
PRIMĂVARA CU 
UN TEN LUMINOS
de multe ori ne concentrăm doar 
pe combaterea ridurilor atunci când 
vine vorba despre îngrijirea pielii. 
dar cum rămâne însă cu petele 
pigmentare, tonusul și claritatea 
pielii? 

Cea mai nouă gamă Anew Clinical, 
Absolute Even, a fost special creată 
pentru a combate și problemele legate 
de pigmentare cu care tenul nostru se 
confruntă odată cu înaintarea în vârstă. 
Tehnologia DSx-7, un amestec de derivați 
ai vitaminei C, acționează în profunzime, 
luptând împotriva celor 7 probleme 
pigmentare:

1. Pete pigmentare
2. Nuanță neuniformă
3. Pete cauzate de acnee
4. Porțiuni întunecate
5. Pete roșii
6. Pistrui
7. Aspect palid

Ser pentru 
uniformizarea 
nuanței tenului 
30 ml
6380 0
Preț standard: 98,00
Ofertă limitată –  
1 pe Reprezentant

cremă pentru  
uniformizarea 
nuanței tenului 
30 ml
6315 6 
Preț standard: 69,00
Ofertă limitată –  
1 pe Reprezentant

Serul are 
o formulă mai 
concentrată, 
care 
acționează 
rapid.

crema cu 
formulă ușoară 
oferă rezultate 
surprinzătoare 
la folosirea 
regulată.

fiecare cu

29,99 
65% REDUCERE

Parfumuri

Ofertă limitată -  
maxim 5 pe 
Reprezentant

6314 9
Preț standard: 38,00

*Rezultat bazat pe teste efectuate asupra 
unor modele echivalente pielii.
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 Mânerele sunt 
prevăzute cu 
căptușeală 

suplimentară 
pentru un plus de 

confort. 

În cazul unei genți 
special concepute 
pentru fi purtată 

pe umăr, lungimea 
baretei nu va fi 

niciodată mai mică 
de 16 cm.

Atenție deosebită 
pentru elementele 

din interior 
(buzunare, 

căptușeală etc.)

Materialele sunt 
testate în condiții 
de temperaturi 

extreme (înalte/
scăzute).

 Fermoar 
puternic, foarte 

rezistent în 
timp.

Echipa noastră de Control 
al Calității se asigură că 
procesul de producție al 

fiecărui produs în parte este 
în concordanță cu cele mai 
înalte standarde de calitate.

Mânerele 
sunt supuse 

unor teste de 
rezistență 
extrem de 
riguroase.

În SPATele CAliTății

Disponibilă la pagina 101 în Broșura 4

�Geantă�
Catrina 89,99 Accesoriile Avon 

sunt supuse la test
Depunem toate eforturile pentru a îmbunătăți 
constant calitatea accesoriilor și bijuteriilor din 
portofoliul nostru și primim frecvent reacții pozitive 
din partea Reprezentanților noștri, semn că 
inițiativele noastre dau rezultate.
 
Cu siguranță însă ai o mulțime de prietene care 
cred în continuare că este destul de riscant să își 
comande accesorii și bijuterii din Broșura Avon. 
Dacă te întrebi cum ai putea să le convingi că 
merită să investești în aceste produse, citește 
articolul următor și vei putea să depășești orice 
obiecție.

Geantă Farrah
Culorile pastel nu trebuie să îți lipsească 
primăvara aceasta!

Inel Collette
Sunt lucrat cu atenție 
maximă la detalii, 
iar finisarea este 
impecabilă.

Broșă și Colier 
Naina
Sunt broșă, sunt colier, 
sunt accesoriul care face 
diferența!

 Suport pentru 
telefonul mobil 
Etta 
Sunt prevăzut cu un 
sistem de închidere 
foarte sigur, așa că 
telefonul tău este 
mereu în siguranță.

Ceas Monica 
nu sunt doar trendy, 
ci și în pas cu ora 
exactă.

!

InvEstEştE şI rEComandă

�29,99�
30%�REDUCERE

�22,99 

30%�REDUCERE

�36,99 

35%�REDUCERE

�34,99 

35%�REDUCERE

lASă-Te inSPiRATă 
De STRăluCiReA 
RivieRei FRAnCeze
 
Încurajează-ți prietenele să țină pasul cu moda! 
noua colecție de bijuterii Jenna a fost creată 
pe baza celor mai recente tendințe, îmbinând 
culori și forme îndrăznețe, în stilul strălucitor al 
Rivierei Franceze. 
 
Colecția Jenna este formată din:
• Colier
• Brățară 
• Cercei 
• inel 
 
va fi disponibilă începând din Broșura 5/2013.

DEMo

1. CoLIER
1900 0 
Preț standard: 55,00

 2. BRĂȚARĂ 
2013 1 
Preț standard: 60,00
 
 

3. CERCEI
1898 6 
Preț standard: 35,00

4. INEL 
4161 1
Preț standard: 45,00

Fii ambasadoarea accesoriilor și bijuteriilor 
Avon!
 
Femeile adoră accesoriile și bijuteriile, asta este sigur. 
În cazul ăsta, de ce să nu fi chiar tu cea care le ține la 
curent cu tendințele din domeniu? 
iată ce ai de făcut:
•  Poartă chiar tu accesorii și bijuterii Avon! Dacă le vei 

demonstra prietenelor tale că tu însăți ai încredere în aceste 
produse, vor fi încurajate să le încerce la rândul lor.

•  Comandă produsele DEMo și invită-ți prietenele să le 
încerce. În acest fel vor putea observa nu doar designul 
atractiv, ci și modul atent în care sunt lucrate.

•  Fii un veritabil expert în modă și frumusețe! ține 
pasul cu tendințele și oferă prietenelor tale cele mai bune 
recomandări cu privire la accesorizarea ținutelor.

Îți recomandăm:
dacă optezi pentru un machiaj în tonuri reci 

(albastru, mov, roz pal), bijuteriile argintii sunt 
cea mai bună alegere, în timp ce bijuteriile 

aurii sunt ideale pentru completarea unui ma-
chiaj în tonuri calde (maro, roșu, roz vibrant).  

Accesorii

Toate produsele sunt disponibile în Broșura 4. Ofertă limitată - 1 produs din fiecare pe Reprezentant
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 Mânerele sunt 
prevăzute cu 
căptușeală 

suplimentară 
pentru un plus de 

confort. 

În cazul unei genți 
special concepute 
pentru fi purtată 

pe umăr, lungimea 
baretei nu va fi 

niciodată mai mică 
de 16 cm.

Atenție deosebită 
pentru elementele 

din interior 
(buzunare, 

căptușeală etc.)

Materialele sunt 
testate în condiții 
de temperaturi 

extreme (înalte/
scăzute).

 Fermoar 
puternic, foarte 

rezistent în 
timp.

Echipa noastră de Control 
al Calității se asigură că 
procesul de producție al 

fiecărui produs în parte este 
în concordanță cu cele mai 
înalte standarde de calitate.

Mânerele 
sunt supuse 

unor teste de 
rezistență 
extrem de 
riguroase.

În SPATele CAliTății

Disponibilă la pagina 101 în Broșura 4

�Geantă�
Catrina 89,99 Accesoriile Avon 

sunt supuse la test
Depunem toate eforturile pentru a îmbunătăți 
constant calitatea accesoriilor și bijuteriilor din 
portofoliul nostru și primim frecvent reacții pozitive 
din partea Reprezentanților noștri, semn că 
inițiativele noastre dau rezultate.
 
Cu siguranță însă ai o mulțime de prietene care 
cred în continuare că este destul de riscant să își 
comande accesorii și bijuterii din Broșura Avon. 
Dacă te întrebi cum ai putea să le convingi că 
merită să investești în aceste produse, citește 
articolul următor și vei putea să depășești orice 
obiecție.

Geantă Farrah
Culorile pastel nu trebuie să îți lipsească 
primăvara aceasta!

Inel Collette
Sunt lucrat cu atenție 
maximă la detalii, 
iar finisarea este 
impecabilă.

Broșă și Colier 
Naina
Sunt broșă, sunt colier, 
sunt accesoriul care face 
diferența!

 Suport pentru 
telefonul mobil 
Etta 
Sunt prevăzut cu un 
sistem de închidere 
foarte sigur, așa că 
telefonul tău este 
mereu în siguranță.

Ceas Monica 
nu sunt doar trendy, 
ci și în pas cu ora 
exactă.

!

InvEstEştE şI rEComandă

�29,99�
30%�REDUCERE

�22,99 

30%�REDUCERE

�36,99 

35%�REDUCERE

�34,99 

35%�REDUCERE

lASă-Te inSPiRATă 
De STRăluCiReA 
RivieRei FRAnCeze
 
Încurajează-ți prietenele să țină pasul cu moda! 
noua colecție de bijuterii Jenna a fost creată 
pe baza celor mai recente tendințe, îmbinând 
culori și forme îndrăznețe, în stilul strălucitor al 
Rivierei Franceze. 
 
Colecția Jenna este formată din:
• Colier
• Brățară 
• Cercei 
• inel 
 
va fi disponibilă începând din Broșura 5/2013.

DEMo

1. CoLIER
1900 0 
Preț standard: 55,00

 2. BRĂȚARĂ 
2013 1 
Preț standard: 60,00
 
 

3. CERCEI
1898 6 
Preț standard: 35,00

4. INEL 
4161 1
Preț standard: 45,00

Fii ambasadoarea accesoriilor și bijuteriilor 
Avon!
 
Femeile adoră accesoriile și bijuteriile, asta este sigur. 
În cazul ăsta, de ce să nu fi chiar tu cea care le ține la 
curent cu tendințele din domeniu? 
iată ce ai de făcut:
•  Poartă chiar tu accesorii și bijuterii Avon! Dacă le vei 

demonstra prietenelor tale că tu însăți ai încredere în aceste 
produse, vor fi încurajate să le încerce la rândul lor.

•  Comandă produsele DEMo și invită-ți prietenele să le 
încerce. În acest fel vor putea observa nu doar designul 
atractiv, ci și modul atent în care sunt lucrate.

•  Fii un veritabil expert în modă și frumusețe! ține 
pasul cu tendințele și oferă prietenelor tale cele mai bune 
recomandări cu privire la accesorizarea ținutelor.

Îți recomandăm:
dacă optezi pentru un machiaj în tonuri reci 

(albastru, mov, roz pal), bijuteriile argintii sunt 
cea mai bună alegere, în timp ce bijuteriile 

aurii sunt ideale pentru completarea unui ma-
chiaj în tonuri calde (maro, roșu, roz vibrant).  

Accesorii

Toate produsele sunt disponibile în Broșura 4. Ofertă limitată - 1 produs din fiecare pe Reprezentant
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1. Mască de păr 

hrănitoare cu extract 

de măsline

200 ml  0076 0

45,00

2. Mască hidratantă 

de faţă cu extract de 
măsline

75 ml  0074 5

26,00

18,99  253,20/1L

3. Ser pentru 

fermitate pentru 

gât şi decolteu

50 ml  3114 6

32,00

22,99  450,78/1L

4. Cremă pentru 

picioare şi coate cu unt 

de Shea african

75 ml  0160 2

23,00

5.  Mască de păr 

regeneratoare 

cu unt de Shea

200 ml  4175 6

31,00

19,99  99,95/1L

6.  Mască de faţă 

hrănitoare 

cu unt de Shea

75 ml  4296 0

26,00

18,99  253,20/1L19,99
10,99

 

Ingrediente preţioase de pe MAPAMOND

ULEI DE MĂSLINE 

MEDITERANEAN
hidratare 
optimă cu

UNT DE SHEA 
AFRICAN
hrănire cu

Netezeşte călcâiele 

şi coatele uscate. 

şi aspre
Hidratează şi 

hrăneşte părul.

cu 
55% reducere

cu  
50% reducere

Bro_1304_0099   144

11/16/12   12:31 PM

Bine ai venit la

Toate simțim nevoia să ne reinventăm și ce poate fi mai 
la îndemână dacă nu o nouă culoare pentru păr? Cu 
Vopseaua de păr profesională Advance Techniques poți 
face mici schimbări ori de câte ori simți nevoia. 

Pasul 1:  TraTamenT înainTe de 
voPsire

Primul pas al vopsirii părului este efectuarea testului alergologic. 
Alergiile pot apărea oricând, chiar și atunci când un produs este folosit 
în mod regulat. Efectuează testul cu 48 de ore înainte să te vopsești. 
Dacă porțiunea de piele pe care ai făcut testul nu prezintă semne de 
iritare, poți trece la aplicarea Tratamentului înainte de vopsire. Acesta 
pregătește părul să absoarbă culoarea în mod uniform. El trebuie aplicat 
pe întreaga suprafață a părului, insistând pe porțiunile deteriorate.

nu uiTa: efectuează testul alergologic exact lângă încheietura interioară 
a brațului. aici, pielea este foarte sensibilă iar posibilele reacții alergice 
vor fi foarte ușor de identificat.

Pasul 2: voPsire 
Pune pe mâini mănușile din pachet, îndepărtează capacul recipientului aplicator 
și adaugă în el crema colorantă.
Acum poți începe aplicarea! Începând de la rădăcini, aplică vopseaua pe 
întreaga lungime a părului și masează ușor, pentru a te asigură că părul este 
acoperit în totalitate.

nu uiTa:  lasă vopseaua să acționeze cel puțin 30 de minute. în felul acesta, 
te vei asigura că părul este perfect acoperit.

Pasul 3: TraTamenT duPă voPsire
După expirarea intervalului de 30 de minute, spală părul cu apă călduță. Îți recomandăm să 
folosești gama Advance Techniques pentru părul vopsit. Ea va menține aspectul sănătos al 
părului și va crește persistența culorii de până la 5X*.

nu uiTa: nu folosi niciodată unghiile atunci când te speli pe cap. masează scalpul delicat 
cu degetele, pentru a evita descuamarea și iritațiile.

*La folosirea gamei complere Advance Techniques Colour Protection față de folosirea separată a șamponului. 
Rezultatele pot varia de la persoană la persoană.

Pasul 4: reTușare 
Îți recomandăm să vopsești rădăcinile părului la fiecare 
4 săptămâni, pentru a evita contrastul inestetic dintre acestea 
și restul părului.

nu uiTa:  dacă părul tău este foarte lung, îți recomandăm să 
folosești clame de plastic pentru separarea șuvițelor de păr. în 
felul acesta, vei câștiga un plus de precizie în timpul aplicării.

Academiadefrumuseţe
Cum îți direCționezi prietenele
către paginile Broșurii avon?

Broșura Avon este magazinul tău! Cu puțină 
creativitate, un strop de îndemânare și sfaturile pe 
care ți le oferim, vei putea să o valorifici la întregul 
ei potențial.

4.   Pentru EA o întâlnire 
perfectă înseamnă: 

•	 	Un	picnic	în	parc	(1)

•	 	O	cină	la	un	restaurant	pe	malul	mării	(2)

•	 	Să	dansaţi	în	club	apoi	să	mergeţi	acasă	(3)

•	 		Cină	la	restaurant	după	care	să	mergeţi	undeva	

neplanificat	(4)
•	 	O	noapte	distractivă	la	un	târg	(5)

•	 	O	plimbare	pe	yacht	(6)

Accesorizare 
impecabilă,
beneficii 
pe măsură!

Completează  

testul şi află Care 

este Cadoul ideal 

pentru jumătatea 

ta!

1.   Care dintre trăsăturile de mai jos 
se potriveşte personalităţii EI?

•	 	Energică,	isteaţă	(1	punct)

•	 	Creativă,	optimistă,	generoasă	(2)

•	 	Pasională,	seducătoare,	senzuală	(3)

•	 	Tradiţionalistă,	independentă,	rafinată	(4)

•	 	Cochetă,	plină	de	viaţă	(5)

•	 	Optimistă,	încrezătoare,	inteligentă	(6)

2.  Caracteristicile stilului EI 
vestimentar:

•	 	Fermecător,	feminin,	elegant	(1)

•	 	Ispititor,	exotic,	extravagant	(2)

•	 	Îndrăzneţ,	excentric,	seducător	(3)

•	 	Sofisticat,	sexy,	provocator	(4)

•	 	Jucăuș,	încântător,	atrăgător	(5)

•	 	Graţios,	captivant	(6)

3.   Culorile pe care EA le 
poartă frecvent:

•	 Nuanţe	de	pastel	–	bej,	roz	prăfuit,	mov	(1)

•	 Nuanţe	calde	–	oranj,	maro,	roz	pastel	(2)

•	 Pasionale-	roşu,	roz	intens,	negru(3)

•	 Luxuriante-	negru,	auriu	(4)

•	 Îndrăzneţe-	fuchsia,	roşu,	galben,	mov	(5)

•	 Nuanţe	reci-	albastru,	argintiu,	alb	(6)

Adună scorul pentru a vedea ce parfum i se potriveşte de Ziua Îndrăgostiţilor:

my

mAgAzine
1.  Alege afirmaţia care se 

potriveşte cel mai bine 
personalităţii LUI: 

•	 		Plin	de	energie,	masculin,	profită	de	fiecare	clipă	

din	viaţă	(1	punct)
•	 	Cool	şi	curtenitor	(2)

•	 	Original,	modern,	fără	inhibiţii	(3)

•	 	Pasional,	încrezător,	carismatic	(4)

•	 	Relaxat,	sociabil,	amuzant	(5)

•	 	Competitiv,	deschis,	determinat	(6)

2.   Când vine vorba de stilul lui 
vestimentar, EL mizează pe:

•	 	Confort	şi	simplitate	(1)

•	 	Un	aspect	îngrijit	şi	finisat,	profesionist	(2)

•	 	Un	aspect	trendy	şi	cool	(3)

•	 	O	combinaţie	între	senzual	şi	sofisticat	(4)

•	 	Un	aspect	cuminte,	dar	atent	studiat	(5)

•	 	Hainele	confortabile,	nu	foarte	încărcate	(6)

3. Vacanţa ideală pentru EL 
înseamnă:

•	 Un	ocol	în	jurul	pământului	cu	un	rucsac	în	spate	(1)

•	 O	oază	de	linişte	şi	relaxare	pe	o	plajă	în	Caraibe	(2)

•	 O	escapadă	în	Ibiza	-	tărâmul	distracţiei	(3)

•	 Câteva	zile	petrecute	într-un	oraș	cosmopolit	(4)

•	 Relaxare	pe	un	yacht	în	Coasta	de	Azur	(5)

•	 Un	weekend	plin	de	activităţi	interesante	(6)

4.  Dacă vă aflaţi într-un restaurant 
ce va alege din meniu? 

•	 	Comandă	mai	multe	feluri	de	mâncare	(1)

•	 	Va	alege	felurile	de	mâncare	cele	mai	scumpe	(2)

•	 	Întotdeauna	alege	carne	(3)

•	 	Va	miza	pe	recomandarea	bucătarului-șef	(4)

•	 	Greu	de	spus-	este	întotdeauna	imprevizibil	(5)

•	 	Porţiile	mari	(6)

Cu siguranţă va rămâne plăcut impresionat de arome precum 

full speed sau full speed intense.

se va bucura dacă va primi Black suede touch, 

elite Gentleman sau signature.

Îl vei impresiona cu  Centre action, urban edge, true force,

şi my Vibe.
Îi vor plăcea la nebunie arome precum City rush pentru el, 

tomorrow pentru el sau infinite moment pentru el.

parfumurile potrivite pentru el sunt simply Because, pure 02, 

individual Blue sau perfect strength

surprinde-l cu just play, 
pro sport sau individual Blue free.

Cu siguranţă va purta cu plăcere Celebre, perceive dew, pur Blanca, 

eternal magic sau today tomorrow forever.

te va adora dacă va primi în dar far away, incadessence sau rare Gold.

iubeşte aromele infinite moment, little red dress, tresselle  

mystique, slip into și slip into daring. 

Vei rămâne pentru totdeauna în sufletul ei dacă va primi little 

Black dress, City rush sau treselle. 

aromele potrivite pentru ea sunt secret fantasy Kiss, secret 

fantasy și simply Because.

Cadoul ideal de ziua Îndrăgostiţilor este perceive, 

eternal magic, little White dress, rare Gold sau rare pearls.

CE PArfUm 

îi dăruiești de

ZIUA  

ÎnDrăgostIțILor?

pentru Ea pentru El

pentru el pentru ea

 SenSuelle
sEducțiE gArAntAtă cu

Campania	02/2012	
Campanie	trendsetteri:	

29.11.2012	-	27.12.2012	
Campanie	națională:	

17.01.2013	-	06.02.2013	

www.aconcosmetics.ro	

www.avonconnects.com.ro	

www.facebook.com/AvonSpace

2.2013

TRY&
LOVE

  Oferă 
cele mai

dulci săruturi cu 
Perfect Kiss

primul ruj Avon 
cu	24	de	nuanţe

4 - 7

8-10 
11-14 

15-17 

18-21 

22-24 

4 - 7 

8-10 
 
11-14 

15-17 

18-21 

22-24 

ro 1 5 9 8 8

îți recomandăm:
 

lasă la dispoziția prietenei tale 
un interval de timp de cel puțin 

1 săptămână pentru consultarea 
Broșurii și abia apoi contacteaz-o 

pentru preluarea unei eventuale 
comenzi. în felul acesta vei 

reduce la minim riscul ca ea să 
nu reușească să parcurgă toate 

paginile.

Confecționează un semn de carte
te poți folosi de o panglică colorată, de care să atașezi un bilețel 
cu un mesaj personalizat pentru prietena ta (de exemplu: „noua 
gamă Anew Vitale este perfectă pentru tenul tău!”). în plus, 
de fiecare dată când oferi o Broșură unei prietene, îi poți scrie 
și un email în care să îi prezinți produsele care ar putea să 
o intereseze.

Folosește bilețele colorate
lipește bilețele pe paginile care prezintă produse și oferte de 
care prietena ta ar putea fi interesată. în acest fel, te asiguri că 
nu le va rata din neatenție.

oferă o mână de ajutor
uneori prietena ta pur și simplu nu are timp la dispoziție să 
răsfoiască Broșura. oferă-i ajutorul tău! roag-o să te ajute 
cu o mică listă de cumpărături pe care să treacă produsele de 
care are nevoie. întocmește o listă cu produsele care tu crezi că 
ar corespunde necesităților ei și trimite lista prietenei tale. Cu 
siguranță va aprecia că te-ai gândit la ea și, mai mult decât 
atât, te va ruga să plasezi comanda respectivă.

Semnalizează cele mai bune oferte cu „stegulețe” 
Confecționează un mic steguleț (un bilet care să iasă din partea 
superioară a Broșurii) care să facă posibilă deschiderea rapidă 
a Broșurii la paginile pe care tu le-ai marcat.

provoacă-ți prietenele să participe la mici concursuri 
cu premii
Gândește-te la câteva întrebări legate de Broșura Avon, 
creează un scurt test cu ajutorul și trimite-l prietenelor tale 
alături de Broșură, cu promisiunea unui premiu pentru găsirea 
răspunsurilor corecte. în acest fel, te vei asigura că ele consultă 
Broșura cu cea mai mare atenție.
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ÎNCEPE CU TENUL TĂU!

ENERGIZEAZĂ-TE!
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Marea majoritate a ambalajelor 
Avon sunt reciclabile.

Avon este total implicată în problemele care afectează viaţa de zi cu zi şi mediul înconjurător. Avon a fost prima mare companie de cosmetice care a eliminat din compoziţia produselor sale gazele CFC, gaze ce dăunează păturii de ozon.

Avon este unul dintre membrii fondatori ai Asociaţiei Companiilor de Vânzări Directe din România.

R
O

0
7

9
7

5

Răzvan DiraţianDirector General Avon România şi Republica Moldova

Cere-i 
Reprezentantului Avon Broşura Campaniei 05/2013

AVON COSMETICS (ROMÂNIA) SRLStr. Dinu Vintilã nr.11, et.13,Sector 2, București.Tel. Relații Clienți (021) 311.85.55*2866 (din rețele mobile)

Reprezentant:
Nume:

Adresă:

Telefon:

Toate produsele Avon au o durabilitate mai mare de 30 de luni. Pe ambalajul produselor este indicată data fabricării. Pentru aceste produse, indicarea datei minime de durabilitate pe ambalaj sau etichetă nu este obligatorie (conform cap. 1, art.2, lit.H din legea nr.178/2000).

Prețurile din Broșură sunt exprimate în moneda națională RON (lei)

SATISFACŢIE GARANTATĂDacă nu sunteţi mulţumiţi, nici noi nu suntem. 
Vă vom înapoia întreaga sumă plătită sau vă vom schimba produsul. Returnaţi produsul într-o perioadă de maximum 3 luni de la cumpărare Reprezentantului vostru. E atât de simplu. 

Alege oricare Deodorant
cu 9,99 lei 

la comandarea oricărui alt produs din Broşură

Produsul este disponibil şi la preţ standard.Produsul nu este inclus în ofertă.Produsele Campaniei Respectului nu sunt incluse în ofertă.

Campania 04/2013Campanie trendsetter: 17.01.2012 - 06.02.2013Campanie națională: 28.02.2013 - 20.03.2013www.avoncosmetics.rowww.avonconnects.com.rowww.avonspaceblog.rowww.facebook.com/AvonSpace

pentru El
Deodorant 150 ml

Preţ standard: 19,00       66,60/1L

 2. Full Speed 0050 510. Black Suede Touch  0475 411. True Force 4768 812. Individual Blue 0081 013. Perfect Strength 3952 914. Centre Action 1709 515. Urban Edge  1514 916. Pro Sport  1460 517. X-Series Rush 2507 218. X-series Flash 2491 9

pentru Ea

Preţ standard: 19,00        133,20/1L

Deodorant 75 ml1. Little Red Dress 1364 93. Perceive  1437 34. Infi nite Moment 2014 95. Slip Into... 2214 56. Pur Blanca 1852 37. Incandessence 1646 98. Little Black Dress  3063 59. Far Away 0039 8

O PROVOCARE. 

 
6 ZILE. O viaţă fără   CELULITĂ

Diana Moldovan, 25 de ani, manechin

ÎNCARCĂ-TE CU PRIMĂVARĂ!Descoperă ofertele
care te mențin în formă!

Bro_1304_0100   196

26-11-2012   2:30 PM

1

ZonaReprezentanţilor

de frumuseţe
Academia

oți folosi de o panglică colorată, de care să atașezi un bilețel 
oua 

de fiecare dată când oferi o Broșură unei prietene, îi poți scrie 

 acest fel, te asiguri că 
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1. Mască de păr 

hrănitoare cu extract 

de măsline

200 ml  0076 0

45,00

2. Mască hidratantă 

de faţă cu extract de 
măsline

75 ml  0074 5

26,00

18,99  253,20/1L

3. Ser pentru 

fermitate pentru 

gât şi decolteu

50 ml  3114 6

32,00

22,99  450,78/1L

4. Cremă pentru 

picioare şi coate cu unt 

de Shea african

75 ml  0160 2

23,00

5.  Mască de păr 

regeneratoare 

cu unt de Shea

200 ml  4175 6

31,00

19,99  99,95/1L

6.  Mască de faţă 

hrănitoare 

cu unt de Shea

75 ml  4296 0

26,00

18,99  253,20/1L19,99
10,99

 

Ingrediente preţioase de pe MAPAMOND

ULEI DE MĂSLINE 

MEDITERANEAN
hidratare 
optimă cu

UNT DE SHEA 
AFRICAN
hrănire cu

Netezeşte călcâiele 

şi coatele uscate. 

şi aspre
Hidratează şi 

hrăneşte părul.

cu 
55% reducere

cu  
50% reducere

Bro_1304_0099   144

11/16/12   12:31 PM

Bine ai venit la

Toate simțim nevoia să ne reinventăm și ce poate fi mai 
la îndemână dacă nu o nouă culoare pentru păr? Cu 
Vopseaua de păr profesională Advance Techniques poți 
face mici schimbări ori de câte ori simți nevoia. 

Pasul 1:  TraTamenT înainTe de 
voPsire

Primul pas al vopsirii părului este efectuarea testului alergologic. 
Alergiile pot apărea oricând, chiar și atunci când un produs este folosit 
în mod regulat. Efectuează testul cu 48 de ore înainte să te vopsești. 
Dacă porțiunea de piele pe care ai făcut testul nu prezintă semne de 
iritare, poți trece la aplicarea Tratamentului înainte de vopsire. Acesta 
pregătește părul să absoarbă culoarea în mod uniform. El trebuie aplicat 
pe întreaga suprafață a părului, insistând pe porțiunile deteriorate.

nu uiTa: efectuează testul alergologic exact lângă încheietura interioară 
a brațului. aici, pielea este foarte sensibilă iar posibilele reacții alergice 
vor fi foarte ușor de identificat.

Pasul 2: voPsire 
Pune pe mâini mănușile din pachet, îndepărtează capacul recipientului aplicator 
și adaugă în el crema colorantă.
Acum poți începe aplicarea! Începând de la rădăcini, aplică vopseaua pe 
întreaga lungime a părului și masează ușor, pentru a te asigură că părul este 
acoperit în totalitate.

nu uiTa:  lasă vopseaua să acționeze cel puțin 30 de minute. în felul acesta, 
te vei asigura că părul este perfect acoperit.

Pasul 3: TraTamenT duPă voPsire
După expirarea intervalului de 30 de minute, spală părul cu apă călduță. Îți recomandăm să 
folosești gama Advance Techniques pentru părul vopsit. Ea va menține aspectul sănătos al 
părului și va crește persistența culorii de până la 5X*.

nu uiTa: nu folosi niciodată unghiile atunci când te speli pe cap. masează scalpul delicat 
cu degetele, pentru a evita descuamarea și iritațiile.

*La folosirea gamei complere Advance Techniques Colour Protection față de folosirea separată a șamponului. 
Rezultatele pot varia de la persoană la persoană.

Pasul 4: reTușare 
Îți recomandăm să vopsești rădăcinile părului la fiecare 
4 săptămâni, pentru a evita contrastul inestetic dintre acestea 
și restul părului.

nu uiTa:  dacă părul tău este foarte lung, îți recomandăm să 
folosești clame de plastic pentru separarea șuvițelor de păr. în 
felul acesta, vei câștiga un plus de precizie în timpul aplicării.

Academiadefrumuseţe
Cum îți direCționezi prietenele
către paginile Broșurii avon?

Broșura Avon este magazinul tău! Cu puțină 
creativitate, un strop de îndemânare și sfaturile pe 
care ți le oferim, vei putea să o valorifici la întregul 
ei potențial.

4.   Pentru EA o întâlnire 
perfectă înseamnă: 

•	 	Un	picnic	în	parc	(1)

•	 	O	cină	la	un	restaurant	pe	malul	mării	(2)

•	 	Să	dansaţi	în	club	apoi	să	mergeţi	acasă	(3)

•	 		Cină	la	restaurant	după	care	să	mergeţi	undeva	

neplanificat	(4)
•	 	O	noapte	distractivă	la	un	târg	(5)

•	 	O	plimbare	pe	yacht	(6)

Accesorizare 
impecabilă,
beneficii 
pe măsură!

Completează  

testul şi află Care 

este Cadoul ideal 

pentru jumătatea 

ta!

1.   Care dintre trăsăturile de mai jos 
se potriveşte personalităţii EI?

•	 	Energică,	isteaţă	(1	punct)

•	 	Creativă,	optimistă,	generoasă	(2)

•	 	Pasională,	seducătoare,	senzuală	(3)

•	 	Tradiţionalistă,	independentă,	rafinată	(4)

•	 	Cochetă,	plină	de	viaţă	(5)

•	 	Optimistă,	încrezătoare,	inteligentă	(6)

2.  Caracteristicile stilului EI 
vestimentar:

•	 	Fermecător,	feminin,	elegant	(1)

•	 	Ispititor,	exotic,	extravagant	(2)

•	 	Îndrăzneţ,	excentric,	seducător	(3)

•	 	Sofisticat,	sexy,	provocator	(4)

•	 	Jucăuș,	încântător,	atrăgător	(5)

•	 	Graţios,	captivant	(6)

3.   Culorile pe care EA le 
poartă frecvent:

•	 Nuanţe	de	pastel	–	bej,	roz	prăfuit,	mov	(1)

•	 Nuanţe	calde	–	oranj,	maro,	roz	pastel	(2)

•	 Pasionale-	roşu,	roz	intens,	negru(3)

•	 Luxuriante-	negru,	auriu	(4)

•	 Îndrăzneţe-	fuchsia,	roşu,	galben,	mov	(5)

•	 Nuanţe	reci-	albastru,	argintiu,	alb	(6)

Adună scorul pentru a vedea ce parfum i se potriveşte de Ziua Îndrăgostiţilor:

my

mAgAzine
1.  Alege afirmaţia care se 

potriveşte cel mai bine 
personalităţii LUI: 

•	 		Plin	de	energie,	masculin,	profită	de	fiecare	clipă	

din	viaţă	(1	punct)
•	 	Cool	şi	curtenitor	(2)

•	 	Original,	modern,	fără	inhibiţii	(3)

•	 	Pasional,	încrezător,	carismatic	(4)

•	 	Relaxat,	sociabil,	amuzant	(5)

•	 	Competitiv,	deschis,	determinat	(6)

2.   Când vine vorba de stilul lui 
vestimentar, EL mizează pe:

•	 	Confort	şi	simplitate	(1)

•	 	Un	aspect	îngrijit	şi	finisat,	profesionist	(2)

•	 	Un	aspect	trendy	şi	cool	(3)

•	 	O	combinaţie	între	senzual	şi	sofisticat	(4)

•	 	Un	aspect	cuminte,	dar	atent	studiat	(5)

•	 	Hainele	confortabile,	nu	foarte	încărcate	(6)

3. Vacanţa ideală pentru EL 
înseamnă:

•	 Un	ocol	în	jurul	pământului	cu	un	rucsac	în	spate	(1)

•	 O	oază	de	linişte	şi	relaxare	pe	o	plajă	în	Caraibe	(2)

•	 O	escapadă	în	Ibiza	-	tărâmul	distracţiei	(3)

•	 Câteva	zile	petrecute	într-un	oraș	cosmopolit	(4)

•	 Relaxare	pe	un	yacht	în	Coasta	de	Azur	(5)

•	 Un	weekend	plin	de	activităţi	interesante	(6)

4.  Dacă vă aflaţi într-un restaurant 
ce va alege din meniu? 

•	 	Comandă	mai	multe	feluri	de	mâncare	(1)

•	 	Va	alege	felurile	de	mâncare	cele	mai	scumpe	(2)

•	 	Întotdeauna	alege	carne	(3)

•	 	Va	miza	pe	recomandarea	bucătarului-șef	(4)

•	 	Greu	de	spus-	este	întotdeauna	imprevizibil	(5)

•	 	Porţiile	mari	(6)

Cu siguranţă va rămâne plăcut impresionat de arome precum 

full speed sau full speed intense.

se va bucura dacă va primi Black suede touch, 

elite Gentleman sau signature.

Îl vei impresiona cu  Centre action, urban edge, true force,

şi my Vibe.
Îi vor plăcea la nebunie arome precum City rush pentru el, 

tomorrow pentru el sau infinite moment pentru el.

parfumurile potrivite pentru el sunt simply Because, pure 02, 

individual Blue sau perfect strength

surprinde-l cu just play, 
pro sport sau individual Blue free.

Cu siguranţă va purta cu plăcere Celebre, perceive dew, pur Blanca, 

eternal magic sau today tomorrow forever.

te va adora dacă va primi în dar far away, incadessence sau rare Gold.

iubeşte aromele infinite moment, little red dress, tresselle  

mystique, slip into și slip into daring. 

Vei rămâne pentru totdeauna în sufletul ei dacă va primi little 

Black dress, City rush sau treselle. 

aromele potrivite pentru ea sunt secret fantasy Kiss, secret 

fantasy și simply Because.

Cadoul ideal de ziua Îndrăgostiţilor este perceive, 

eternal magic, little White dress, rare Gold sau rare pearls.

CE PArfUm 

îi dăruiești de

ZIUA  

ÎnDrăgostIțILor?

pentru Ea pentru El

pentru el pentru ea

 SenSuelle
sEducțiE gArAntAtă cu

Campania	02/2012	
Campanie	trendsetteri:	

29.11.2012	-	27.12.2012	
Campanie	națională:	

17.01.2013	-	06.02.2013	

www.aconcosmetics.ro	

www.avonconnects.com.ro	

www.facebook.com/AvonSpace

2.2013

TRY&
LOVE

  Oferă 
cele mai

dulci săruturi cu 
Perfect Kiss

primul ruj Avon 
cu	24	de	nuanţe

4 - 7

8-10 
11-14 

15-17 

18-21 

22-24 

4 - 7 

8-10 
 
11-14 

15-17 

18-21 

22-24 

ro 1 5 9 8 8

îți recomandăm:
 

lasă la dispoziția prietenei tale 
un interval de timp de cel puțin 

1 săptămână pentru consultarea 
Broșurii și abia apoi contacteaz-o 

pentru preluarea unei eventuale 
comenzi. în felul acesta vei 

reduce la minim riscul ca ea să 
nu reușească să parcurgă toate 

paginile.

Confecționează un semn de carte
te poți folosi de o panglică colorată, de care să atașezi un bilețel 
cu un mesaj personalizat pentru prietena ta (de exemplu: „noua 
gamă Anew Vitale este perfectă pentru tenul tău!”). în plus, 
de fiecare dată când oferi o Broșură unei prietene, îi poți scrie 
și un email în care să îi prezinți produsele care ar putea să 
o intereseze.

Folosește bilețele colorate
lipește bilețele pe paginile care prezintă produse și oferte de 
care prietena ta ar putea fi interesată. în acest fel, te asiguri că 
nu le va rata din neatenție.

oferă o mână de ajutor
uneori prietena ta pur și simplu nu are timp la dispoziție să 
răsfoiască Broșura. oferă-i ajutorul tău! roag-o să te ajute 
cu o mică listă de cumpărături pe care să treacă produsele de 
care are nevoie. întocmește o listă cu produsele care tu crezi că 
ar corespunde necesităților ei și trimite lista prietenei tale. Cu 
siguranță va aprecia că te-ai gândit la ea și, mai mult decât 
atât, te va ruga să plasezi comanda respectivă.

Semnalizează cele mai bune oferte cu „stegulețe” 
Confecționează un mic steguleț (un bilet care să iasă din partea 
superioară a Broșurii) care să facă posibilă deschiderea rapidă 
a Broșurii la paginile pe care tu le-ai marcat.

provoacă-ți prietenele să participe la mici concursuri 
cu premii
Gândește-te la câteva întrebări legate de Broșura Avon, 
creează un scurt test cu ajutorul și trimite-l prietenelor tale 
alături de Broșură, cu promisiunea unui premiu pentru găsirea 
răspunsurilor corecte. în acest fel, te vei asigura că ele consultă 
Broșura cu cea mai mare atenție.
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ÎNCEPE CU TENUL TĂU!

ENERGIZEAZĂ-TE!
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Marea majoritate a ambalajelor 
Avon sunt reciclabile.

Avon este total implicată în problemele care afectează viaţa de zi cu zi şi mediul înconjurător. Avon a fost prima mare companie de cosmetice care a eliminat din compoziţia produselor sale gazele CFC, gaze ce dăunează păturii de ozon.

Avon este unul dintre membrii fondatori ai Asociaţiei Companiilor de Vânzări Directe din România.
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Răzvan DiraţianDirector General Avon România şi Republica Moldova

Cere-i 
Reprezentantului Avon Broşura Campaniei 05/2013

AVON COSMETICS (ROMÂNIA) SRLStr. Dinu Vintilã nr.11, et.13,Sector 2, București.Tel. Relații Clienți (021) 311.85.55*2866 (din rețele mobile)

Reprezentant:
Nume:

Adresă:

Telefon:

Toate produsele Avon au o durabilitate mai mare de 30 de luni. Pe ambalajul produselor este indicată data fabricării. Pentru aceste produse, indicarea datei minime de durabilitate pe ambalaj sau etichetă nu este obligatorie (conform cap. 1, art.2, lit.H din legea nr.178/2000).

Prețurile din Broșură sunt exprimate în moneda națională RON (lei)

SATISFACŢIE GARANTATĂDacă nu sunteţi mulţumiţi, nici noi nu suntem. 
Vă vom înapoia întreaga sumă plătită sau vă vom schimba produsul. Returnaţi produsul într-o perioadă de maximum 3 luni de la cumpărare Reprezentantului vostru. E atât de simplu. 

Alege oricare Deodorant
cu 9,99 lei 

la comandarea oricărui alt produs din Broşură

Produsul este disponibil şi la preţ standard.Produsul nu este inclus în ofertă.Produsele Campaniei Respectului nu sunt incluse în ofertă.

Campania 04/2013Campanie trendsetter: 17.01.2012 - 06.02.2013Campanie națională: 28.02.2013 - 20.03.2013www.avoncosmetics.rowww.avonconnects.com.rowww.avonspaceblog.rowww.facebook.com/AvonSpace

pentru El
Deodorant 150 ml

Preţ standard: 19,00       66,60/1L

 2. Full Speed 0050 510. Black Suede Touch  0475 411. True Force 4768 812. Individual Blue 0081 013. Perfect Strength 3952 914. Centre Action 1709 515. Urban Edge  1514 916. Pro Sport  1460 517. X-Series Rush 2507 218. X-series Flash 2491 9

pentru Ea

Preţ standard: 19,00        133,20/1L

Deodorant 75 ml1. Little Red Dress 1364 93. Perceive  1437 34. Infi nite Moment 2014 95. Slip Into... 2214 56. Pur Blanca 1852 37. Incandessence 1646 98. Little Black Dress  3063 59. Far Away 0039 8

O PROVOCARE. 

 
6 ZILE. O viaţă fără   CELULITĂ

Diana Moldovan, 25 de ani, manechin

ÎNCARCĂ-TE CU PRIMĂVARĂ!Descoperă ofertele
care te mențin în formă!

Bro_1304_0100   196

26-11-2012   2:30 PM

1

ZonaReprezentanţilor

de frumuseţe
Academia

Pan_1304_0008   14 12/4/12   10:05 AM
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O geantă ideală 
pentru şedinţele  
de cumpărături!  
În format pliat, 
încape chiar şi 
în cele mai mici 
poşete!

11.   Geantă pentru 
cumpărăturiPoliester

negru, magenta, albpliată: 10,8 x 8,30 cmîn format deschis:  63,5 x 40,7 cm
lungime mâner: 17,8 cm 2707 8

Se Pliază şi Se introduce într-un SuPort SPecial, închiS cu fermoar.

în format deSchiS

Această geantă este ideală pentru depozitarea laptop-ului în timpul întâlnirilor  cu prietenele tale. O poţi  purta în două moduri: pe umăr, sau ca geantă-poştaş.

12.  Etichetă 
pentru bagajaluminiu

dimensiuni: 
8,5 x 3,8 cm 
1932 3

13.  Geantă de laptopPoliester
negru, buzunare magentaSe închide cu fermoar1 compartiment pentru telefonul mobil şi 3 spaţii pentru pixuriBaretă detaşabilămânere magenta din poliesterdimensiuni: 36,5 x 26,5 x 5 cm2484 4

Special pentru 
reprezentanţi:o nouă colecţie de accesorii personalizate

O f e r t ă  d i s p O n i b i l ă  Î n t r e C A m pA n i i l e  1 2 / 2 0 1 2  -  1 1 / 2 0 1 3

1. Geantă de voiajPoliester
negru, magenta
dimensiuni:  
25 x 40 x 20 cm
lungime mâner: 52 cmBuzunar frontal :  34 x 18 cm
3163 3

ACCesOrii practice, cu deSign  modern
de câte ori nu ţi s-a întâmplat ca ploaia să te ia prin suprindere? de acum, acest lucru nu se va mai întâmpla!

2. UmbrelăPoliester, plastic şi oţeldimensiuni în format deschis: 100 x 56,5 cm
 4348 9

aVon coSmeticS (romÂnia) Srl Str. dinu Vintila, nr. 11, et. 13,  Sector 2, Bucureşti  tel. relaţii clienţi (021)311.85. 55 i *2866 (din rețele mobile)  i www.avoncosmetics.ro i www.facebook.com/avonSpace  I www.avonconnects.com.ro
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ÎNCEARCĂ şi REComANdĂ

ÎNCEARCĂ şi REComANdĂ

iNvESTEşTE şi REComANdĂ

120,00 
60% reducere

110,00
60% reducere

22,99
55% reducere

Set Anew UltimAte 7S

5132 6
Preț standard: 331,00 

Ofertă nelimitată

Set Anew ReveRSAliSt

5023 7
Preț standard: 309,00

Ofertă nelimitată

Set ZeneRgy 

Preț standard: 52,00

Ofertă limitată - 1/reprezentant

LuPtă îmPOtriva ceLOr  

7 semne aLe îmbătrânirii

PieLea ta renaşte

Luptă pentru combaterea celor 7 semne ale îmbătrânirii pielii 

cu una dintre cele mai avansate game de îngrijire a pielii: anew 

ultimate 7 s. aceasta are la bază tehnologia Pro 7s ce stimulează 

regenerarea celor 7 sirtuine (proteinele tinereţii), esențiale pentru 

menținerea tinereții tenului. 

Produsele anew ultimate 7s: 

•    reduc aspectul ridurilor şi previn apariţia petelor pigmentare. 

•    Oferă efect de lifting tenului. 

•    uniformizează nuanţa tenului. 

•    mențin fermitatea şi elasticitatea pielii. 

Pentru ca tu să te bucuri de credibilitate şi să recomanzi cu 

succes produsele din această gamă, venim în ajutorul tău cu 

setul complet de 5 produse anew ultimate 7s la un preţ irezistibil. 

setul conţine: 

•    cremă de zi sPF 25 uva/uvb (50 ml) 

•    cremă de noapte (50 ml) 

•    tratament pentru ochi (15 ml + 2,5 g) 

•    demachiant (125 ml)

•    ser cu efect rapid de lifting ulti-minute (30 ml)

Produsele anew reversalist au la bază tehnologia activinol, 

care  încurajează producerea de activin, element ce ajută la 

recăpătarea unui ten cu aspect tânăr, regenerat, fără riduri.

- Procesul de regenerare a pielii va fi accelerat.

- ridurile vor fi vizibil reduse, iar petele de culoare estompate.

- Pielea va căpăta un aspect revitalizat, mai ferm.

Setul Anew Reversalist conţine toată gama pentru programul 

tău de îngrijire zilnică: 

- Loțiune hidratantă nuanțatoarte de zi sPF 25 uva/uvb (50 ml)

- cremă de noapte (50 ml)

- Gel spumos de curățare (125 ml)

- tratament pentru ochi (15 ml + 2,5 g)

- ser (30 ml) 

Îngrijirea tenului şi corpului

vă RecomAndăm

vă RecomAndăm

mostre
în ofertă
ComANdĂ moSTRE dE 

ANEW UlTimATE 7S şi 

REvERSAliST 
cU 50% 

RedUceRe!

cuLOriLe care  

te enerGizează!
Fii printre primele care primăvara aceasta 

adoptă o atitudine zen! îţi propunem 

o colecţie care să alunge stresul şi 

oboseala: zenergy! aceasta cuprinde 2 noi 

nuanţe de lac de unghii, alături de o nouă 

paletă pentru pleoape cu nuanţe care îţi 

declanşează o stare de bine. încearcă-le 

pe toate, recomandă-le prietenelor tale şi 

adoptaţi împreună o atitudine pozitivă!

iNvESTEşTE şi REComANdĂ

17,99 
50% reducereFond de ten/cRemă 

hidRAtAntă BB ideAl FlAwleSS

30 ml 
Preţ standard: 39,00

Ofertă limitată - 1/reprezentant

Cadoul  

perfect!

Machiaj

demo
un nou produs revoluţionar, cu o  formulă 

incredibilă: bb! acest produs minune este 

îmbogăţit cu ingrediente naturale cu proprietăți 

hidratante, minerale, vitamine, factor de protecţie 

sPF şi elemente de corectare a tenului. chiar 

le face pe toate! tenul va arăta mai bine de la 

o singură aplicare.

O inovaţie revoluţionară pentru un ten care arată 

bine chiar şi după ce îndepărtezi produsul!

disponibil în 5 nuanţe adecvate pentru toate 

nuanțele de piele.

O PieLe ca O 

demo

Alege setul preferat:

Lac de unghii (Well being)

Fard de pleoape (awakening)

cod 5017 9

Lac de unghii (inspire)

Fard de pleoape (awakening)

cod 5059 1 

rază de soare

Pentru detalii privind oferta mostrelor consultă pagina 18.

Răspândeşte dragostea:

dacă îţi place să fii în postura unui 

specialist în frumuseţe împărtăşeşte 

cu profesionalism cunoştinţele tale!

mostre  în ofertă
moSTRElE FoNdUlUi dE TEN/CREmĂ hidRATANTĂ  

BB idEAl FlAWlESS:

1 CU 1 lEU

5 CU 3 lEi

codurile sunt disponibile pe pagina de e-reprezentant,  

în secțiunea materiale utile

Până lA  

40% RedUceRe

ivory

3620 2

Nude

3630 1Shell

3410 8

Natural  

Beige

3652 5

medium  

Beige

3653 3

Awakening

inspire

Well Being

Pan_1302_0007   12
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MISIUNEA TA

Prietenii sunt 
motorul  
activităţii tale de 
Reprezentant!

2013 = succes pe toată linia!

În 2013, te provocăm să îţi îndeplineşti toate visurile! Pentru 
ca acest lucru să devină realitate, fiecare ediţie My Avon 
Magazine te va întâmpina cu o misiune. Îndeplineşte cele 
17 misiuni şi te asigurăm că 2013 îţi va aduce rezultate 
frumoase!

CÂND AR TREBUI SĂ ÎNCEPI: 
Începe să aplici sfaturile noastre chiar din Campania 
4 și continuă campanie de campanie.

DE CE:
De cele mai multe ori, prietenele tale au nevoie de un anumit 
stimul pentru a  comanda un produs pentru prima dată. 
Uneori prețul atractiv este cel care le poate ajuta să se decidă, 
alteori poate fi vorba despre un imbold emoțional („merit ceva 
nou”), însă tu trebuie să cunoști fiecare persoană în parte și 
să știi care sunt stimulii la care reacționează cel mai bine. 
Chiar dacă este mai dificil să îți convingi prietenele să încerce 
produse pe care nu le-au folosit până acum, te asigurăm 
că beneficiile ulterioare nu vor întârzia să apară. Prietenele 
tale vor începe să își comande produsele respective în mod 
constant și, mai mult decât atât, vor vorbi despre ele și cu alte 
cunoștințe din cercul lor.

AI NEVOIE DE:
1 – Broșura Avon,
2 – O situație a comenzilor primite până acum de la prietenele tale 
(nu este obligatorie însă),
3 – Dorința de a-ți crește beneficiile!

 IATĂ CE AI DE FĂCUT:
PASUL 1:
  Gândește-te care sunt produsele pe care fiecare prietenă în parte 
le comandă în mod obișnuit, după care identifică 2 sau 3 produse pe 
care nu le-au încercat până acum, dar care ar putea fi pe gustul lor. De 
exemplu, o prietenă care își comandă o loțiune de corp din gama Avon 
Care ar putea fi interesată și de o cremă de mâini din această gamă, care 
să îi completeze ritualul de îngrijire.

PASUL 2:
Mizează pe personalizare atunci când discuți cu prietenele tale și nu uita să:
•   găsești o ofertă de nerefuzat pentru fiecare în parte și să o semnalizezi 

cu bilețel colorat.
•   oferi prietenei tale un discount special pentru un anumit produs.
•   folosești mostrele și produsele DEMO pentru prezentarea lansărilor 

următoare.
•   organizezi petreceri Avon la care invitatele tale să descopere cele mai 

noi produse din Broșură.
•   amintești prietenelor tale că pot returna produsele comandate în cazul 

în care nu se ridică la înălțimea așteptărilor.

 PASUL 3:
Întocmește un plan de acțiune pentru fiecare prietenă în parte:
•   realizează o listă a produselor și ofertelor de care ar putea fi interesată.
•   alocă o anumită sumă pe care să o investești în mostre, premii etc.
•   nu în ultimul rând, urmărește evoluția comenzilor tale de la campanie  

la campanie!!

ZonaReprezentanţilor
MostRele te ajută să atingi 
succesul!

Oferirea gratuită a mostrelor pentru produsele noi, 
este o oportunitate pentru prietenii tăi de a testa 
produsele şi a simţi pe pielea lor beneficiile. În plus 
acestea măresc încrederea în produs şi cu siguranţă 
vor dori să îl achiziţioneze. 

Fiecare Reprezentant poate comanda numai câte 1 bucată din fiecare produs DEMO. 
Se poate beneficia de toate ofertele DEMO în aceeaşi comandă. 
Pentru produsele Demo nu beneficiaţi de discount de Reprezentant.

NOUTĂȚI

PRODUSE PE CARE DEjA lE CUNOșTI șI lE IUBEșTI:

Satisfacţie garantată
Dacă nu sunteţi mulţumiţi, nici 

noi nu suntem. Vă vom înapoia 
întreaga sumă plătită sau vă vom 

schimba produsul. Returnaţi 
produsul într-o perioadă de 
maximum 3 luni de la cumpărare 
Reprezentantului vostru.  

E atât de simplu. 

DISCOUNT FIX 10% 

MISIUNEA TA ÎN CAMPANIA 4: ÎNCURAjEAZĂ-ȚI TOATE PRIETENElE SĂ ÎNCERCE PRODUSE NOI!

Set de 5 mostre Apă de toaletă Black Suede Essentials  
cu 2,69 lei, cod 6444 4
Set de 5 mostre Apă de parfum Avon Sensuelle  
cu 3,29 lei, cod 1827 5
Set de 5 mostre Apă de parfum Only Imagine  
cu 3,29 lei, cod 6382 6
Set mixt de mostre de parfumuri cu 10,00 lei, cod 5944 4 

(componența setului poate fi vizualizată pe pagina  
de E-Reprezentant, la secțiunea „Materiale utile”)
O mostră Cremă de ochi Anew Vitale cu 0,80 lei, cod 3871 1
O mostră Cremă de zi SPF 25 Anew Vitale  
cu 0,80 lei, cod 3745 7
O mostră Cremă de noapte Anew Vitale cu 0,80 lei, cod 4553 4

Mostre Fond de ten calmant:  
1 cu 0,70 lei, oricare 5 cu 2,50 lei  
(codurile pot fi vizualizate pe  
pagina de E-Reprezentant, la 
secțiunea „Materiale utile”)
Mostre Fond de ten matifiant:  
1 cu 0,70 lei, oricare 5 cu 2,50 lei  
(codurile pot fi vizualizate pe  
pagina de E-Reprezentant, la 
secțiunea „Materiale utile”)
Mostre Ruj Moisture Seduction:  
1 cu 0,70 lei, oricare 5 cu 2,50 lei 
(codurile pot fi vizualizate pe  
pagina de E-Reprezentant, la 
secțiunea „Materiale utile”)
Mostre Ruj UCR Brilliance:  
1 cu 0,70 lei,  oricare 8 cu 4,00 lei  
(codurile pot fi vizualizate pe  
pagina de E-Reprezentant, la 
secțiunea „Materiale utile”)
Mostre Ruj Ultra Colour Rich:  

1 cu 0,70 lei,  oricare 10 cu 5,00 lei  
(codurile pot fi vizualizate pe  
pagina de E-Reprezentant, la 
secțiunea „Materiale utile”)
O mostră Gel-cremă hidratant  
Freshest Pure cu 1,00 lei, cod 
1322 7
O mostră Cremă de zi SPF 15/
noapte Beautiful Hydration  
cu 1,00 lei, cod 4834 8
O mostră Cremă de zi SPF 15/
noapte Ageless Bloom cu 1,00 lei, 
cod 0921 7
O mostră Cremă de zi SPF 15/
noapte Youth Minerals cu 1,00 lei, 
cod 4832 2
O mostră Cremă de zi SPF 15/
noapte Complete Balance  
cu 1,00 lei, cod 4835 5
O mostră Cremă de zi SPF 15/ 
noapte Sensitive Botanicals cu 

1,00 lei, cod 4833 0
Mostră Tratament de noapte Anew 
Ultimate 7S Gold cu numai 1,10 lei, 
cod 2964 5
Mostră Cremă de zi SPF 25 UVA/
UVB Anew Ultimate 7S cu 1,00 leu, 
cod 0932 4 
Mostră Tratament pentru riduri 
Anew Clinical A-F33 cu 1,49 lei, 
cod 4081 6
Mostră Cremă de noapte Anew  
Ultimate 7S cu 1,00 leu,  
cod 0977 9 
Mostră Ser Anew Ultimate 7S  
cu 1,49 lei, cod 2957 9
Mostră Cremă tratament Anew 
Genics cu 1,00 leu, cod 3134 4
Mostră Ser Anew Genics  
cu 1,49 lei, cod 3203 7
Mostră Gel-cremă hidratant de zi/
noapte Anew Aqua Youth  

cu 1,00 leu, cod 0431 7 
Mostră Tratament de noapte Anew 
Reversalist cu 1,39 lei, cod 1790 5
Mostră a Cremei de zi SPF 25 
UVA/UVB Anew Platinum  
cu 1,39 lei, cod 3236 7
Set de 5 mostre Cremă de noapte 
Anew Platinum cu 5,49 lei,  
cod 2007 3
Set de 5 mostre Cremă de noapte 
Anew Reversalist cu 5,49 lei,  
cod 4074 1
Set de 5 mostre Cremă de zi Anew 
Reversalist cu numai 5,49 lei,  
cod 4497 4
Mostră Ser Anew Reversalist  
cu 1,39 lei, cod 4065 9 
Set de 5 mostre Cremă pentru 
lifting facial ThermaFirm  
cu 6,29 lei, cod 0780 7

Portofele Anew Vitale
Ruj Luxe 
Set format din Apa de parfum Incandessence si Rujul Luxe
Mini-apă de parfum Incadessence
Mini-apă de parfum Perceive
Mini-apă de parfum Far Away
Luciu de buze Smile Bright
Creion de ochi Pencil Play
Creme de fata Naturals
Spumanti de baie
Ser pentru fermitate pentru gât și decolteu
Geantă de fitness Hilary
Deodorante pentru El și pentru Ea
Set de 5 produse

Pan_1304_0010   18 12/4/12   10:07 AM
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18

1

11

12

13

2

O geantă ideală 
pentru şedinţele  
de cumpărături!  
În format pliat, 
încape chiar şi 
în cele mai mici 
poşete!

11.   Geantă pentru 
cumpărăturiPoliester

negru, magenta, albpliată: 10,8 x 8,30 cmîn format deschis:  63,5 x 40,7 cm
lungime mâner: 17,8 cm 2707 8

Se Pliază şi Se introduce într-un SuPort SPecial, închiS cu fermoar.

în format deSchiS

Această geantă este ideală pentru depozitarea laptop-ului în timpul întâlnirilor  cu prietenele tale. O poţi  purta în două moduri: pe umăr, sau ca geantă-poştaş.

12.  Etichetă 
pentru bagajaluminiu

dimensiuni: 
8,5 x 3,8 cm 
1932 3

13.  Geantă de laptopPoliester
negru, buzunare magentaSe închide cu fermoar1 compartiment pentru telefonul mobil şi 3 spaţii pentru pixuriBaretă detaşabilămânere magenta din poliesterdimensiuni: 36,5 x 26,5 x 5 cm2484 4

Special pentru 
reprezentanţi:o nouă colecţie de accesorii personalizate

O f e r t ă  d i s p O n i b i l ă  Î n t r e C A m pA n i i l e  1 2 / 2 0 1 2  -  1 1 / 2 0 1 3

1. Geantă de voiajPoliester
negru, magenta
dimensiuni:  
25 x 40 x 20 cm
lungime mâner: 52 cmBuzunar frontal :  34 x 18 cm
3163 3

ACCesOrii practice, cu deSign  modern
de câte ori nu ţi s-a întâmplat ca ploaia să te ia prin suprindere? de acum, acest lucru nu se va mai întâmpla!

2. UmbrelăPoliester, plastic şi oţeldimensiuni în format deschis: 100 x 56,5 cm
 4348 9

aVon coSmeticS (romÂnia) Srl Str. dinu Vintila, nr. 11, et. 13,  Sector 2, Bucureşti  tel. relaţii clienţi (021)311.85. 55 i *2866 (din rețele mobile)  i www.avoncosmetics.ro i www.facebook.com/avonSpace  I www.avonconnects.com.ro
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ÎNCEARCĂ şi REComANdĂ

ÎNCEARCĂ şi REComANdĂ

iNvESTEşTE şi REComANdĂ

120,00 
60% reducere

110,00
60% reducere

22,99
55% reducere

Set Anew UltimAte 7S

5132 6
Preț standard: 331,00 

Ofertă nelimitată

Set Anew ReveRSAliSt

5023 7
Preț standard: 309,00

Ofertă nelimitată

Set ZeneRgy 

Preț standard: 52,00

Ofertă limitată - 1/reprezentant

LuPtă îmPOtriva ceLOr  

7 semne aLe îmbătrânirii

PieLea ta renaşte

Luptă pentru combaterea celor 7 semne ale îmbătrânirii pielii 

cu una dintre cele mai avansate game de îngrijire a pielii: anew 

ultimate 7 s. aceasta are la bază tehnologia Pro 7s ce stimulează 

regenerarea celor 7 sirtuine (proteinele tinereţii), esențiale pentru 

menținerea tinereții tenului. 

Produsele anew ultimate 7s: 

•    reduc aspectul ridurilor şi previn apariţia petelor pigmentare. 

•    Oferă efect de lifting tenului. 

•    uniformizează nuanţa tenului. 

•    mențin fermitatea şi elasticitatea pielii. 

Pentru ca tu să te bucuri de credibilitate şi să recomanzi cu 

succes produsele din această gamă, venim în ajutorul tău cu 

setul complet de 5 produse anew ultimate 7s la un preţ irezistibil. 

setul conţine: 

•    cremă de zi sPF 25 uva/uvb (50 ml) 

•    cremă de noapte (50 ml) 

•    tratament pentru ochi (15 ml + 2,5 g) 

•    demachiant (125 ml)

•    ser cu efect rapid de lifting ulti-minute (30 ml)

Produsele anew reversalist au la bază tehnologia activinol, 

care  încurajează producerea de activin, element ce ajută la 

recăpătarea unui ten cu aspect tânăr, regenerat, fără riduri.

- Procesul de regenerare a pielii va fi accelerat.

- ridurile vor fi vizibil reduse, iar petele de culoare estompate.

- Pielea va căpăta un aspect revitalizat, mai ferm.

Setul Anew Reversalist conţine toată gama pentru programul 

tău de îngrijire zilnică: 

- Loțiune hidratantă nuanțatoarte de zi sPF 25 uva/uvb (50 ml)

- cremă de noapte (50 ml)

- Gel spumos de curățare (125 ml)

- tratament pentru ochi (15 ml + 2,5 g)

- ser (30 ml) 

Îngrijirea tenului şi corpului

vă RecomAndăm

vă RecomAndăm

mostre
în ofertă
ComANdĂ moSTRE dE 

ANEW UlTimATE 7S şi 

REvERSAliST 
cU 50% 

RedUceRe!

cuLOriLe care  

te enerGizează!
Fii printre primele care primăvara aceasta 

adoptă o atitudine zen! îţi propunem 

o colecţie care să alunge stresul şi 

oboseala: zenergy! aceasta cuprinde 2 noi 

nuanţe de lac de unghii, alături de o nouă 

paletă pentru pleoape cu nuanţe care îţi 

declanşează o stare de bine. încearcă-le 

pe toate, recomandă-le prietenelor tale şi 

adoptaţi împreună o atitudine pozitivă!

iNvESTEşTE şi REComANdĂ

17,99 
50% reducereFond de ten/cRemă 

hidRAtAntă BB ideAl FlAwleSS

30 ml 
Preţ standard: 39,00

Ofertă limitată - 1/reprezentant

Cadoul  

perfect!

Machiaj

demo
un nou produs revoluţionar, cu o  formulă 

incredibilă: bb! acest produs minune este 

îmbogăţit cu ingrediente naturale cu proprietăți 

hidratante, minerale, vitamine, factor de protecţie 

sPF şi elemente de corectare a tenului. chiar 

le face pe toate! tenul va arăta mai bine de la 

o singură aplicare.

O inovaţie revoluţionară pentru un ten care arată 

bine chiar şi după ce îndepărtezi produsul!

disponibil în 5 nuanţe adecvate pentru toate 

nuanțele de piele.

O PieLe ca O 

demo

Alege setul preferat:

Lac de unghii (Well being)

Fard de pleoape (awakening)

cod 5017 9

Lac de unghii (inspire)

Fard de pleoape (awakening)

cod 5059 1 

rază de soare

Pentru detalii privind oferta mostrelor consultă pagina 18.

Răspândeşte dragostea:

dacă îţi place să fii în postura unui 

specialist în frumuseţe împărtăşeşte 

cu profesionalism cunoştinţele tale!

mostre  în ofertă
moSTRElE FoNdUlUi dE TEN/CREmĂ hidRATANTĂ  

BB idEAl FlAWlESS:

1 CU 1 lEU

5 CU 3 lEi

codurile sunt disponibile pe pagina de e-reprezentant,  

în secțiunea materiale utile

Până lA  

40% RedUceRe

ivory

3620 2

Nude

3630 1Shell

3410 8

Natural  

Beige

3652 5

medium  

Beige

3653 3

Awakening

inspire

Well Being
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MISIUNEA TA

Prietenii sunt 
motorul  
activităţii tale de 
Reprezentant!

2013 = succes pe toată linia!

În 2013, te provocăm să îţi îndeplineşti toate visurile! Pentru 
ca acest lucru să devină realitate, fiecare ediţie My Avon 
Magazine te va întâmpina cu o misiune. Îndeplineşte cele 
17 misiuni şi te asigurăm că 2013 îţi va aduce rezultate 
frumoase!

CÂND AR TREBUI SĂ ÎNCEPI: 
Începe să aplici sfaturile noastre chiar din Campania 
4 și continuă campanie de campanie.

DE CE:
De cele mai multe ori, prietenele tale au nevoie de un anumit 
stimul pentru a  comanda un produs pentru prima dată. 
Uneori prețul atractiv este cel care le poate ajuta să se decidă, 
alteori poate fi vorba despre un imbold emoțional („merit ceva 
nou”), însă tu trebuie să cunoști fiecare persoană în parte și 
să știi care sunt stimulii la care reacționează cel mai bine. 
Chiar dacă este mai dificil să îți convingi prietenele să încerce 
produse pe care nu le-au folosit până acum, te asigurăm 
că beneficiile ulterioare nu vor întârzia să apară. Prietenele 
tale vor începe să își comande produsele respective în mod 
constant și, mai mult decât atât, vor vorbi despre ele și cu alte 
cunoștințe din cercul lor.

AI NEVOIE DE:
1 – Broșura Avon,
2 – O situație a comenzilor primite până acum de la prietenele tale 
(nu este obligatorie însă),
3 – Dorința de a-ți crește beneficiile!

 IATĂ CE AI DE FĂCUT:
PASUL 1:
  Gândește-te care sunt produsele pe care fiecare prietenă în parte 
le comandă în mod obișnuit, după care identifică 2 sau 3 produse pe 
care nu le-au încercat până acum, dar care ar putea fi pe gustul lor. De 
exemplu, o prietenă care își comandă o loțiune de corp din gama Avon 
Care ar putea fi interesată și de o cremă de mâini din această gamă, care 
să îi completeze ritualul de îngrijire.

PASUL 2:
Mizează pe personalizare atunci când discuți cu prietenele tale și nu uita să:
•   găsești o ofertă de nerefuzat pentru fiecare în parte și să o semnalizezi 

cu bilețel colorat.
•   oferi prietenei tale un discount special pentru un anumit produs.
•   folosești mostrele și produsele DEMO pentru prezentarea lansărilor 

următoare.
•   organizezi petreceri Avon la care invitatele tale să descopere cele mai 

noi produse din Broșură.
•   amintești prietenelor tale că pot returna produsele comandate în cazul 

în care nu se ridică la înălțimea așteptărilor.

 PASUL 3:
Întocmește un plan de acțiune pentru fiecare prietenă în parte:
•   realizează o listă a produselor și ofertelor de care ar putea fi interesată.
•   alocă o anumită sumă pe care să o investești în mostre, premii etc.
•   nu în ultimul rând, urmărește evoluția comenzilor tale de la campanie  

la campanie!!

ZonaReprezentanţilor
MostRele te ajută să atingi 
succesul!

Oferirea gratuită a mostrelor pentru produsele noi, 
este o oportunitate pentru prietenii tăi de a testa 
produsele şi a simţi pe pielea lor beneficiile. În plus 
acestea măresc încrederea în produs şi cu siguranţă 
vor dori să îl achiziţioneze. 

Fiecare Reprezentant poate comanda numai câte 1 bucată din fiecare produs DEMO. 
Se poate beneficia de toate ofertele DEMO în aceeaşi comandă. 
Pentru produsele Demo nu beneficiaţi de discount de Reprezentant.

NOUTĂȚI

PRODUSE PE CARE DEjA lE CUNOșTI șI lE IUBEșTI:

Satisfacţie garantată
Dacă nu sunteţi mulţumiţi, nici 

noi nu suntem. Vă vom înapoia 
întreaga sumă plătită sau vă vom 

schimba produsul. Returnaţi 
produsul într-o perioadă de 
maximum 3 luni de la cumpărare 
Reprezentantului vostru.  

E atât de simplu. 

DISCOUNT FIX 10% 

MISIUNEA TA ÎN CAMPANIA 4: ÎNCURAjEAZĂ-ȚI TOATE PRIETENElE SĂ ÎNCERCE PRODUSE NOI!

Set de 5 mostre Apă de toaletă Black Suede Essentials  
cu 2,69 lei, cod 6444 4
Set de 5 mostre Apă de parfum Avon Sensuelle  
cu 3,29 lei, cod 1827 5
Set de 5 mostre Apă de parfum Only Imagine  
cu 3,29 lei, cod 6382 6
Set mixt de mostre de parfumuri cu 10,00 lei, cod 5944 4 

(componența setului poate fi vizualizată pe pagina  
de E-Reprezentant, la secțiunea „Materiale utile”)
O mostră Cremă de ochi Anew Vitale cu 0,80 lei, cod 3871 1
O mostră Cremă de zi SPF 25 Anew Vitale  
cu 0,80 lei, cod 3745 7
O mostră Cremă de noapte Anew Vitale cu 0,80 lei, cod 4553 4

Mostre Fond de ten calmant:  
1 cu 0,70 lei, oricare 5 cu 2,50 lei  
(codurile pot fi vizualizate pe  
pagina de E-Reprezentant, la 
secțiunea „Materiale utile”)
Mostre Fond de ten matifiant:  
1 cu 0,70 lei, oricare 5 cu 2,50 lei  
(codurile pot fi vizualizate pe  
pagina de E-Reprezentant, la 
secțiunea „Materiale utile”)
Mostre Ruj Moisture Seduction:  
1 cu 0,70 lei, oricare 5 cu 2,50 lei 
(codurile pot fi vizualizate pe  
pagina de E-Reprezentant, la 
secțiunea „Materiale utile”)
Mostre Ruj UCR Brilliance:  
1 cu 0,70 lei,  oricare 8 cu 4,00 lei  
(codurile pot fi vizualizate pe  
pagina de E-Reprezentant, la 
secțiunea „Materiale utile”)
Mostre Ruj Ultra Colour Rich:  

1 cu 0,70 lei,  oricare 10 cu 5,00 lei  
(codurile pot fi vizualizate pe  
pagina de E-Reprezentant, la 
secțiunea „Materiale utile”)
O mostră Gel-cremă hidratant  
Freshest Pure cu 1,00 lei, cod 
1322 7
O mostră Cremă de zi SPF 15/
noapte Beautiful Hydration  
cu 1,00 lei, cod 4834 8
O mostră Cremă de zi SPF 15/
noapte Ageless Bloom cu 1,00 lei, 
cod 0921 7
O mostră Cremă de zi SPF 15/
noapte Youth Minerals cu 1,00 lei, 
cod 4832 2
O mostră Cremă de zi SPF 15/
noapte Complete Balance  
cu 1,00 lei, cod 4835 5
O mostră Cremă de zi SPF 15/ 
noapte Sensitive Botanicals cu 

1,00 lei, cod 4833 0
Mostră Tratament de noapte Anew 
Ultimate 7S Gold cu numai 1,10 lei, 
cod 2964 5
Mostră Cremă de zi SPF 25 UVA/
UVB Anew Ultimate 7S cu 1,00 leu, 
cod 0932 4 
Mostră Tratament pentru riduri 
Anew Clinical A-F33 cu 1,49 lei, 
cod 4081 6
Mostră Cremă de noapte Anew  
Ultimate 7S cu 1,00 leu,  
cod 0977 9 
Mostră Ser Anew Ultimate 7S  
cu 1,49 lei, cod 2957 9
Mostră Cremă tratament Anew 
Genics cu 1,00 leu, cod 3134 4
Mostră Ser Anew Genics  
cu 1,49 lei, cod 3203 7
Mostră Gel-cremă hidratant de zi/
noapte Anew Aqua Youth  

cu 1,00 leu, cod 0431 7 
Mostră Tratament de noapte Anew 
Reversalist cu 1,39 lei, cod 1790 5
Mostră a Cremei de zi SPF 25 
UVA/UVB Anew Platinum  
cu 1,39 lei, cod 3236 7
Set de 5 mostre Cremă de noapte 
Anew Platinum cu 5,49 lei,  
cod 2007 3
Set de 5 mostre Cremă de noapte 
Anew Reversalist cu 5,49 lei,  
cod 4074 1
Set de 5 mostre Cremă de zi Anew 
Reversalist cu numai 5,49 lei,  
cod 4497 4
Mostră Ser Anew Reversalist  
cu 1,39 lei, cod 4065 9 
Set de 5 mostre Cremă pentru 
lifting facial ThermaFirm  
cu 6,29 lei, cod 0780 7

Portofele Anew Vitale
Ruj Luxe 
Set format din Apa de parfum Incandessence si Rujul Luxe
Mini-apă de parfum Incadessence
Mini-apă de parfum Perceive
Mini-apă de parfum Far Away
Luciu de buze Smile Bright
Creion de ochi Pencil Play
Creme de fata Naturals
Spumanti de baie
Ser pentru fermitate pentru gât și decolteu
Geantă de fitness Hilary
Deodorante pentru El și pentru Ea
Set de 5 produse

Pan_1304_0010   18 12/4/12   10:07 AM



 A
vo

n 
C

os
m

et
ic

s 
Po

ls
ka

  S
p.

 z
 o

.o
., 

ul
. S

ło
w

ic
za

 3
2 

 0
2-

17
0 

W
ar

sz
aw

a,
 T

el
. (

0-
22

) 8
78

 2
8 

00
, F

ax
 (0

-2
2)

 8
78

 2
8 

28

Îngrijirea tenului
pe Înțelesul tuturor

Începe cu tenul tău!

04.2013my

magazine

ÎngrijireA 
Tenului 
Pe 
ÎnțeleSul 
TuTuror

O mulțime 
de Culori
și ToT 
ATâTeA 
beneficii

Un noU aliat în lUpta
împotriva celUlitei! r

o
0

2
1

0
3

Campania 04/2013 
Campanie trendsetteri: 

17.01.2013 - 06.02.2013
Campanie națională: 

28.02.2013 - 20.03.2013
www.aconcosmetics.ro 

www.avonconnects.com.ro 
www.facebook.com/AvonSpace

energizează-te!
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aspect Ce înseamnă:

Claritate Capacitatea pielii de a reflecta lumina, aspectul ei luminos.

Fermitate Capacitatea pielii de a-și menține tonusul bun.

elasticitate Capacitatea pielii de a reveni la forma inițială în urma întinderii.

nuanță uniformă Culoarea uniformă a tenului, fără pete pigmentare, sau porțiuni înroșite.

pete pigmentare Suprafețe de piele pe care apar pete de culoare închisă. de cele mai multe 
ori acestea sunt asociate cu înaintarea în vârstă.

piele „lăsată” Pierderea elasticității pielii,evidentă mai ales în jurul gâtului și în zona ochilor.

Culoare palidă Aspect livid, cu tente de galben.

textură Se referă la cât de catifelată sau cât de aspră se simte pielea la atingere.

riduri fine linii superficiale care apar pe suprafața pielii.

riduri adânci Sunt forme accentuate ale liniilor fine.

riduri de expresie

ridurile care apar ca urmare a contractării mușchilor feței .
exemple:
• ridurile de pe frunte
• ridurile din jurul ochilor
• ridurile din jurul buzelor

pungi sub ochi Aspect de piele umflată ca urmare a acumulării de substanțe fluide sub piele.

Cearcăne  Porțiuni închise la culoare pe zona de sub ochi.
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