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mesajul 
 CAMPANIEI
În Campania 7: culoare, culoare, culoare!

Dragele mele, dragii mei, vă aduceţi aminte când aţi văzut ultima dată 

un curcubeu? Nu-i aşa că aţi zâmbit şi starea voastră de spirit s-a 

schimbat? Aşa sper să simţiţi şi când veţi răsfoi Broşura Campaniei 7, pentru 

că explozii de culoare ne înveselesc broşura.

Dacă doamnele şi domnişoarele se vor bucura de paleta bogată de nuanţe 

a lacurilor de unghii, şi noi domnii, suntem favorizaţi: Campionatul European 

de Fotbal 2012 ne aduce în broşură o nouă gamă de îngrijire - Champion. 

Bucuraţi-vă de programul vostru motivaţional şi mizaţi pe categoria de 

machiaj pentru a avea succes în această campanie. La 6 lacuri de unghii 

comandate, veţi primi gratuit perlele bronzante. Comandaţi din această 

broşură* produse în valoare de 230 lei şi minim un lac de unghii şi veţi putea 

câştiga un premiu de inspiraţie aztecă.

Nu uitaţi să comandaţi cât mai multe broşuri, ca să colorăm întreaga ţară cu 

bună dispoziţie.

*Reprezentanţii din zonele naţionale benefi ciază de program în Campania naţională 7, iar 
Reprezentanţii Trendsetteri în Campania 9 (3-23 mai)
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Prima campanie de vară vine cu lansarea gamei 
Pro Nail+, o colecţie de lacuri de unghii cu formule 
de cea mai înaltă calitate şi culori pentru toate gusturile, 
ocaziile şi stările de spirit. Tot acum introducem în 
My Avon Magazine şi o secţiune dedicată 
machiajului, care te va ajuta să promovezi efi cient 
această categorie de produse. Încurajează-ţi prietenele 
să îşi coloreze fi ecare zi cu produsele de machiaj 
preferate. Ce poate fi  mai feminin de atât?

Cuprins:
Bazar 4 
Noutăți – Lacul de unghii Pro Nail +  6 
AvonInspirație 10
ÎngrijireaPărului 12 
ÎngrijireaTenului și Corpului 14
Parfumuri 16
Machiaj 17
SuporterAvon 18
ZonaReprezentanților 20
GhidulProduselorNailExperts 24

Lacuri de unghii în 
CULORILE  VERII
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Bazar

Colecţia 
  AZTEK

Avem vești bune pentru tine și pentru 
prietenele tale. Acum vă puteţi bucura 
de un bronz frumos și sănătos cu 
Tehnologia Activi-D, prezentă în noile 
formule ale gamei Avon Sun.

Vitamina D este foarte importantă pentru sănătatea 
pielii. Lumina soarelui stimulează producerea acesteia 
de către organismul nostru, însă trebuie să ţinem cont 
de riscurile de care este însoţită expunerea la radiaţiile 
UV. Oamenii noștri de știinţă au dezvoltat Tehnologia 
Activi-D tocmai pentru ca tu și prietenele tale să vă 
puteţi bucura de soare în siguranţă, iar pielea voastră 
să benefi cieze de cantitatea de vitamina D de care are 
nevoie pentru a se menţine sănătoasă.

Detalii în Broșură la pagina 114.

TEHNOLOGIA ACTIVI-D 
ARE GRIJĂ DE PIELEA MEA

LA MODĂ, CHIAR 
ȘI PE PLAJĂ.
 ÎŢI PREZENTĂM 
O NOUĂ COLECŢIE 
DE ACCESORII DE 
VACANŢĂ!

… ŞI ZIUA TA 
VA FI MAI 
FRUMOASĂ!

Broşura 7 te întâmpină 

cu o geantă de 

plajă pe care tu şi 

prietenele tale o puteţi 

comanda cu numai 59,99 lei, 

la comandarea de produse din 

broşură în valoare de 39,99 lei.

Detalii în Broșură la pagina 19.

Cu toţii ne dorim ca la începutul verii 
să facem mici economii, astfel încât 
vacanţa de vară să ne găsească pregătiţi. 
De aceea, în Campania 7 am pregătit 
o mulţime de oferte avantajoase, pentru 
ca tu și prietenele tale să vă puteţi bucura 
de produsele preferate la preţuri cât mai 
accesibile. Caută ofertele aniversare 
„15 ANI AVON ROMÂNIA” în Broșura 7 și 
povestește-le despre ele tuturor 
prietenelor tale.
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MINIBROŞURA C07-C08/2012

CAMPANIE TRENDSETTERI: 

22.03.2012-02.05.2012

CAMPANIE NAŢIONALĂ: 

03.05.2012-13.06.2012

Toate produsele sunt  

în limita stocului disponibil

Vara asta 
AVON E
STILUL TAU

Ediţie limitată
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FASHION

7

5.  Geantă Nautical
Material: 90% Poliester, 
10% Bumbac
Dimensiuni: 
35,5 x 42 x 11 cm
Lungime mâner: 23,5 cm
Închidere pe bază de 
magnet. Are un buzunar 
interior prevăzut cu fermoar 
şi un suport pentru telefonul 
mobil.
2910 8

85,00

59,99

O VACANŢĂ ÎN STIL 

MARINĂRESC
Bucură-te de briza proaspătă, 
de razele soarelui şi de bijuterii 
inspirate de frumuseţea mării.

Până la  25% reducere

VARA ÎNCEPE 
CU O NOUĂ 
mini-broșură!

CU AVON EȘTI 
LA MODĂ
chiar și în vacanţă
AM CĂLĂTORIT DIN EUROPA PÂNĂ 
ÎN AFRICA ÎN CĂUTAREA CELOR 
MAI FRUMOASE DESTINAŢII DE 
VACANŢĂ. AȘA A LUAT NAȘTERE 
O NOUĂ MINI-BROȘURĂ!

Frumoasele modele Joanna Pulko și Aleksandra 

Matuszak au lucrat alături de unul dintre 

cei mai talentaţi fotografi  polonezi, Aldona 

Karczmarczyk, cunoscut și dintr-o celebră 

emisiune televizată. Fetele au fost machiate de către 

Agata Kalbarczyk, în timp ce Klaudia Jaśpińska s-a 

ocupat de coafurile lor. Pentru ca mini-broșura noastră 

de vacanţă să fi e în ton cu cele mai recente tendinţe ale 

modei, am apelat la serviciile stilistului Maciej Spadło, 

care a urmărit atent ţinutele modelelor. Marianna 

Konarska-Czerwiakowska și Joanna Wojda, Directori 

de creaţie ai Avon, s-au asigurat în permanenţă 

că ședinţa foto respectă cele mai înalte standarde. 

Povestește-le și prietenelor tale despre călătoria noastră 

atunci când le prezinţi mini-broșura și încurajează-le să 

se bucure de o sesiune de shopping înainte de vacanţă.

Invită-ţi prietenele la o sesiune de 
cumpărături înainte de vacanţă. În 
această campanie am pregătit special pentru voi 
o mini-broșură de vacanţă, plină de accesorii 
de sezon, inspirate de cele mai dorite destinaţii 
de vacanţă. Printre ele veţi descoperi 
și produse noi, pe care nu le-aţi mai 
văzut până acum în Broșura Avon.
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Noutăţi
MANICHIURĂ
ȘIC
NUANŢELE PUTERNICE VOR FI ÎNTOTDEAUNA LA MODĂ. 
POARTĂ-LE PE UNGHII CU OCAZIA FIECĂRUI EVENIMENT 
CARE CERE O ŢINUTĂ ELEGANTĂ.

CULORI
DISCRETE
STILUL NATURAL ESTE DE 
ASEMENEA LA MODĂ ÎN ACEST 
SEZON. CULORILE NATURALE, 
PASTELATE, DAU ÎNTOTDEAUNA 
O NOTĂ DE FEMINITATE.

COMBINAŢII
SURPRINZĂTOARE
CULORILE CONTRASTATANTE AU UN LOC 
SPECIAL PE PODIUMURI! ÎŢI RECOMANDĂM SĂ ÎŢI 
«ACCESORIZEZI» HAINELE ÎN CULORI INTENSE CU 
UNGHII ÎN NUANŢE DESCHISE.
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Pastel Pink

Viva Pink

Perfectly Flesh

Romance

Real Red

Sea Breeze

Lemon Sugar

Coral Reef

Star

Starry Sky

Licorice

Cosmic Blue

Clear

Decadence

Cherry Jubilee

CULORILE
PE CARE LE
VEI IUBI Descoperă noua 

gamă de lacuri de 
unghii şi bucură-te
de culori intense, 
acoperire uniformă 
şi rezistenţă 
îndelungată.

Invită-ţi prietenele să obţină o manichiură profesională chiar 
la ele acasă. Acum au parte de culori intense, o acoperire 
perfectă și un complex de fortifi care a unghiilor. Dezvoltat 
de oamenii noștri de știinţă, Complexul Dura-Plus oferă 

strălucire intensă și unghii cu până la 80% mai puternice. În 
plus, aplicarea se face foarte ușor, graţie pensulei triunghiulare. 
Acum ai ocazia perfectă să trezești interesul prietenelor tale, mai 
ales că lacurile de unghii sunt disponibile într-o ofertă atractivă

1 cu 15,00 lei, al 2-lea cu numai 5,00 lei! Recomandă-le 
tuturor prietenelor tale să încerce nuanţe noi și să ţină pasul 
cu tendinţele verii!

Detalii în Broșură la pagina 2.

• 15 NUANŢE SUPERBE

• STRĂLUCIRE CU EFECT DE „OGLINDĂ”

• EFECT PROFESIONAL

• ACOPERIRE UNIFORMĂ

• PALETĂ LARGĂ DE CULORI

peria
 

triu
nghiulară 

asigură 

o aplica
re 

uşoară şi 

rapidă
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Îţi recomandăm:

mai întâi MANICHIURA,
apoi CULOAREA!

SFĂTUIEȘTE-ŢI PRIETENELE CA ÎNAINTE SĂ APLICE LACUL DE 

UNGHII SĂ SE ASIGURE CĂ MANICHIURA LOR ESTE ÎNGRIJITĂ 

ADECVAT. ASTFEL, SE VOR BUCURA DE CELE MAI BUNE REZULTATE, 

IAR TU VEI AVEA DOAR DE CÂȘTIGAT.

Ghidul gamei pentru îngrijirea unghiilor NailExperts este disponibil la pagina 24 a acestei ediţii My 
Avon Magazine. Prezintă-l prietenelor tale, astfel încât să își poată alege produsele potrivite.

1  Îngrijirea 
cuticulelor

Sănătatea cuticulelor este 
esenţială pentru ca unghiile să fi e 
la rândul lor sănătoase. Folosește 
produse special concepute 
pentru îngrijirea și hrănirea lor.

2 Netezirea
Pilește unghia dinspre cuticulă 
spre vârf, cu o presiune medie. 
Nu folosi mișcări înainte-
înapoi, pentru că acestea pot 
deteriora suprafaţa unghiei. 

3 Curăţarea 
Înainte să aplici lacul de 
unghii, asigură-te că suprafaţa 
unghiei este curată și uscată 
fără urme de loţiuni sau orice 
alte produse cosmetice. Le 
poţi îndepărta perfect cu 
ajutorul Lichidului pentru 
îndepărtarea lacului de unghii.

APLICAREA LACULUI DE UNGHII ESTE CEA MAI UȘOARĂ 

MODALITATE DE A TE JUCA CU NUANŢE ȘI TENDINŢE, DAR 

ȘI PENTRU A FACE MICI TRANSFORMĂRI. CU SIGURANŢĂ TE-

AI ÎNTREBAT DE MULTE ORI CE NUANŢE ŢI SE POTRIVESC. 

CONSULTĂ RECOMANDĂRILE DE MAI JOS ȘI TE ASIGURĂM 

CA NU VEI DA GREȘ!

Alege nuanţa lacului de unghii în funcţie de:
Sezon
Primăvara este anotimpul 
culorilor proaspete și 
optimiste, cum sunt 
rozurile pastelate.

Ruj
O modalitate de a afl a ce 
nuanță de lac de unghii 
se potrivește cu pielea ta, 
este să folosești nuanțele 
rujului care îți pun cel mai 
bine buzele în valoare.

Garderoba
Fă un scurt inventar al 
hainelor pe care le ai în 
garderobă și ţine cont de 
culorile lor atunci când 
îţi alegi lacul de unghii.

Nuanţa pielii
Nuanţa pielii este foarte 
importantă atunci când îţi alegi 
lacul de unghii. 
Ten deschis: alege nuanţe de 
roșu aprins.
Ten mediu: optează pentru 
nuanţe de roșu închis și vișiniu.
Ten închis: roșul intens, 
nuanţele de mov sau argintiu 
sunt perfecte pentru tine.

Ocazie
Este foarte important 
ca manichiura ta să fi e 
adaptată ocaziei. Atunci 
când participi la o întâlnire 
de afaceri sau la un interviu, 
poartă pe unghii nuanţe 
discrete, neutre. Pentru o 
ieșire cu fetele poţi alege 
culori vesele, jucăușe, în 
timp ce un eveniment 
elegant cere o manichiură 
în nuanţe închise și intense.

4 Fortifi carea
Folosește un tratament cu 
acţiune de fortifi care pentru a 
preveni ruperea unghiilor. Afl ă 
ce tratament ţi se potrivește 
consultând Ghidul produselor 
Nail Experts de la pagina 24.

5 Aplicarea bazei
Înainte să aplici lacul de unghii, 

aplică o bază și așteaptă să se 

usuce aproximativ 1 minut. În 

acest fel, culoarea va rezista 

mai mult timp pe unghii.

7 Uscarea
Pentru ca lacul de unghii să 
reziste mai mult timp și pentru 
a adera mai bine la suprafaţa 
unghiei, aplică întotdeauna 
al doilea strat numai după 
ce primul s-a uscat. La fi nal, 
pulverizează Spray-ul pentru 
uscarea lacului de unghii 
și manichiura ta va fi  gata 
înainte să îţi dai seama.

6  Aplicarea 
lacului de unghii

Aplică lacul de unghii în 
două straturi. Începe cu 
porţiunile laterale și fi nalizează 
cu centrul unghiei.

Depozitează lacul de 
unghii în locuri uscate 
şi răcoroase, în poziţie 
verticală. În plus, 
asigură-te că poziţia 
capacului este cea 
corectă.

Noutăţi

Panorama1207_008   8 2/14/12   2:46 PM
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* Produsele pot fi  cumulate din comenzi diferite
** noi în campania 9/2012
*** Pentru Reprezentanții din zonele  de trendsetter, condiția va fi  îndeplinită 
din Boșura Campaniei 9’2012 (03.05.2012 – 23.05.2012),iar premiul va fi  
revendicat în campania următoare ceie în care condițiile  au  fost îndeplinite.
Valoarea de 230 lei nu se cumuleaza din comenzi diferite. 

COMANDĂ

6*

LACURI DE UNGHII 
PRO NAIL +

ȘI PRIMEȘTI

GRATUIT
noile Perle bronzante 

Arabian Glow**

NU RATA!

PROGRAM MOTIVAŢIONAL

Toate femeile ar trebui să aibă grijă ca mâinile 
lor să arate impecabil. Ca Reprezentant Avon, 
trebuie să acorzi și mai multă atenţie acestor 
detalii pentru că prietenele tale te percep 
ca pe un model în ce privește îngrijirea. 

Îndrăznește să experimentezi! Atunci când 
prietenele tale îţi vor vedea manichiura plină 
de culoare, vor fi  la rândul lor încurajate să 
încerce nuanţe noi pe propriile unghii. Uneori 
este difi cil să îţi convingi prietenele să comande 
o cremă sau un șampon în plus. Acest tip de 
produse sunt de obicei înlocuite doar atunci 
când se termină. Îţi va fi  însă mult mai ușor 
să le convingi să comande un nou lac de 
unghii, pentru că un asemenea produs este 
achiziţionat mai degrabă din dorinţa de nou. 

Majoritatea femeilor folosesc lacul de 
unghii de 2–3 ori pe săptămână și au în 
colecţia lor aproximativ 5–6 culori diferite. 

Atunci când prietena ta își comandă un ruj, 
recomandă-i să achiziţioneze și un lac de unghii. 
În ce privește culoare, nu uita că în acest sezon, 
contrastele au un loc de cinste pe podiumuri! 

Manichiura este un element foarte important 
pentru o apariţie stilată. Lacurile de unghii sunt 
considerate astăzi adevărate accesorii, fi ind 
cea mai simplă, dar și cea mai convenabilă 
cale de a fi  mereu la modă. Sezonul 
sandalelor se apropie, așa că pedichiura 
trebuie să fi e, la rândul ei, impecabilă. 

Atunci când recomanzi lacurile de unghii, nu 
uita de importanţa produselor de îngrijire, 
cum sunt cele pentru cuticule, bazele sau 
lichidul de îndepărtarea a lacului de unghii. 
Ele sunt cele care au grijă ca manichiura ta 
să își menţină aspectul frumos zile întregi.

TOT CE 

TREBUIE 
SĂ ȘTII 
PENTRU A 
PROMOVA CU 
SUCCES 

NOUA 
GAMĂ DE 
LACURI DE UNGHII

ÎŢI OFERĂ: 
•   informaţii despre toate produsele de machiaj din 

portofoliul Avon, de la fardurile de pleoape până la rujuri 
sau lacuri de unghii.

•  sfaturi şi recomandări utile din partea specialiştilor noştri.
•  nuanţe prezentate conform aspectului lor real.

•  28 de pagini, format 21 x 21 cm

NOUL 
GHID AL 
CULORILOR
cod 2929 8
Preț standard: 3,99 lei

GHIDUL 
CULORILOR 

2012/2013

și în CAMPANIA 8’2012 
la o comanda de minim 120 lei 

PRIMEȘTI 
ochelarii de soare 
din colecția Aztec.

COMANDĂ produse 
din Broșura 7’2012*** 
în valoare de minim 

230 lei 
(inclusiv un lac 
de unghii Pro Nail)
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ALBASTRU
Chiar dacă este percepută ca o culoare 
rece, oamenii care o preferă nu sunt deloc 
așa! Sunt calmi și introvertiți, însă au un 
simț al empatiei foarte dezvoltat și sunt 
întotdeauna dornici să sară în ajutor. Iubesc 
frumosul, iar ca stil preferă articolele de 
inspirație minimalistă. Machiajul lor este 
întotdeauna subtil iar accesoriile, discrete 
și feminine. Aleg frecvent produse care le 
inspiră libertate, prospețime și energie.

În poză: Geantă Mia, Gel de duș Waterfall, Gel-
cremă hidratant Anew Aqua Youth, Set Riwaka

Inspiraţie

CULORILE      verii

Folosește-te de terapia prin culoare. Fiecare persoană 

are o culoare care se potrivește cel mai bine 

trăsăturilor sale interioare. De multe ori, oamenii care 

preferă o anumită culoare, tind să cumpere produse 

în nuanța respectivă. Este o adevărată psihologie 

a shopping-ului de care ne lăsăm cu toții influențați, astfel că tu 

o poți folosi în avantajul tău. În plus, atunci când prietenele tale 

sunt în căutarea unui cadou, le poți recomanda seturi formate din 

produse cu ambalaje de aceeași culoare, precum cele pe care le 

vom exemplifica în continuare. Nu este doar distractiv ci conferă 

și acea notă personală, atât de importantă pentru cadouri.

ÎNCEARCĂ NOI TEHNICI DE 

PROMOVARE ȘI PUNE-ȚI 

CREATIVITATEA LA CONTRIBUȚIE 

ATUNCI CÂND PREZINȚI 

BROȘURA PRIETENELOR TALE.

ROZ
Este considerată o nuanță foarte 
feminină, însă astăzi ea este pe 
placul tuturor. Persoanele care 
preferă această culoare sunt 
spontante și optimiste, cu un spirit 
tânăr indiferent de vârstă. Sunt 
persoane feminine, care adoră să 
își achiziționeze accesorii și bijuterii. 
Dacă prietenele tale iubesc 
rozul, oferă-le recomandările 
potrivite și vei avea de câștigat.

În poză: Perie compactă 
cu oglindă, Luciu de buze 
Glazewear, Geantă Felice.

MOV
Este culoarea persoanelor misterioase. 
Vorbim despre oameni introvertiți, cu 
tendința de a fi pesimiști, însă foarte 
intuitivi. Sensibilitatea deosebită de 
care dau dovadă le permite să vadă 
lucruri pe care mulți dintre noi le 
ignorăm. Sunt persoane originale, 
ieșite din comun. Dacă ai asemenea 
cunoștințe, s-ar putea să îți dea ceva 
bătăi de cap, mai ales că nu prea stau 
la discuție. Pentru a comanda produse, 
ele vor vrea să le convingi cu fapte, 
studii și rezultate. Nu încerca să le 
împingi insistent într-o anumită direcție, 
ci limitează-te să le prezinți produsele 
într-o manieră cât mai profesionistă.

În poză: Fard de pleoape Eye Contact 
Duo, Gel de duș cu violetă și lychee, 
Apă de parfum Christian Lacroix Nuit.
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GALBEN
Este nuanța asociată soarelui și este 
preferată de obicei de persoanele care 
emană bună-dispoziție și sunt întotdeauna 
cu zâmbetul pe buze. Sunt spontane, 
relaxate și se disting prin optimism. 
Iubesc riscul și sunt foarte active. Oamenii 
din jur pot percepe aceste persoane ca 
fiind iresponsabile, însă ele aterizează 
de cele mai multe ori în picioare. În plus, 
sunt oameni practici, și aceasta este 
regula care îi ghidează atunci când fac 
cumpărături. Aleg de cele mai multe 
ori produse utile, multifuncționale.

În poză: Apă de toaletă Aspire, Spray 
de corp pentru protecție solară SPF 15, 
Ulei de corp cu particule aurii, Mascara 
SuperExtend Extreme, Set de inele Salinas.

VERDE
Este o culoare care emană calm 
și prospețime. Oamenii care 
o îndrăgesc sunt optimiști până la 
naivitate. Cei din jur îi percep ca 
fiind politicoși și diplomați. Sunt, de 
asemenea, foarte empatici. În materie 
de modă, optează pentru țesături 
naturale și un stil boem. Imprimeurile 
florale sunt printre preferatele lor. 

În poză: Tratament anticelulitic 
Cellu-Defy, Spumant de baie cu aromă 
de mere verzi, Brățară Savannah, 
Unt de corp cu ulei de măsline.

ROȘU
Este o culoare pasională și plină de 
energie. Este preferată de persoanele 
active și care știu întotdeauna ce vor. 
Acești oameni se disting prin încredere 
în sine și prin simpatia arătată de cei 
din jur. Zâmbesc tot timpul și dau 
dovadă de optimism. Aceste persoane 
acordă toată atenția modului în care 
arată. Aleg întotdeauna accesorii 
îndrăznețe și arome elegante.

În poza: Apă de parfum Little 
Red Dress, Set Passenda (brățară 
și cercei), Tratament pentru ochi 
Anew Reversalist, Lac de unghii 
Pro Nail+, Ruj Shine Attract.
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Cele mai importante componente ale 
fi rului de păr sunt cheratina și melanina. 
Acestea îl apără de acțiunea agresivă 
a radiațiilor UVA și UVB.

Dacă pielea are capacitatea de a se regenera după 
expunerea la soare (procesul de regenerare 
a pielii este continuu – chiar dacă aceasta se 

arde în urma expunerii la soare, în zilele următoare 
ea va începe să se exfolieze, lăsând loc unui strat 
regenerat), în cazul părului lucrurile sunt mai complicate. 
Degradarea părului se poate produce foarte 
ușor, însă repararea este un proces anevoios. În 
acest caz, prevenirea este cea mai bună soluție. 
Expunerea excesivă la soare poate cauza degradarea 
cheratinei din fi rul de păr, având drept consecințe 
uscarea și decolorarea lui. În acest caz, tot ce poți 
face este să intervii cu îngrijirea potrivită cât mai 
rapid, pentru a preveni degradarea și mai accentuată.
Soarele, vântul, sarea din apa mării sau clorul din apa de 
la piscină îți agresează părul. Temperaturile ridicate duc 
la uscarea lui (acestea reduc nivelul de hidratare al părului, 
făcându-l să își piardă textura moale și mătăsoasă).
Vântul nu provoacă doar uscarea părului, ci favorizează 
și electrizarea lui. Sarea și clorul îl atacă de asemenea, 
cauzând deschiderea cuticulelor și despicarea vârfurilor. 
Rezultatul? Părul își pierde elasticitatea, devenind 
uscat și casant, lucruri care vor duce la rândul lor la 
alte consecințe: aspect tern și coafarea imposibilă. 
În concluzie, nu ne rămâne decât să îți recomandăm să 
îți protejezi părul chiar de acum! Doar așa te vei putea 
bucura de el pe tot parcursul verii.

D
E

M
O

Spray de păr pentru 

protecţie UV
150 ml

Preţ standard: 23,00

1160 1
OFERTĂ LIMITATĂ - 1 pe 

Reprezentant

În această vară, protecția este regula 
de aur. Învață-ți și prietenele cum să își 
ferească părul de urmările neplăcute 
ale expunerii la soare.
Pentru ca părul să își mențină aspectul frumos 

în timpul verii, este necesar să luăm măsuri de 

protecție atunci când îl expunem la soare. Spune-

le prietenelor tale că, la fel ca și pielea, părul 

are nevoie de protecție UV. Recomandă-le să 

folosească Spray-ul de păr pentru protecție UV, 

care le va ajuta să se bucure de un păr frumos, 

prevenind în același timp degradarea culorii.

În continuare îți oferim câteva recomandări utile, 

care te vor ajuta să îți protejezi părul adecvat:

•   Poartă pălărie de fi ecare dată când ieși afară.

•  Evită să folosești instrumente de coafare care 

degajă căldură.

•  Evită dușurile cu apă fi erbinte. Apa călduță este 

mult mai prietenoasă cu părul, dar și cu pielea.

•  Folosește zilnic un balsam.

•  Aplică zilnic un spray cu fi ltru de protecție UV.

Bucură-te de 
CULOARE VIBRANTĂ
în fi ecare zi de vară

nte ale CeCCCeCC lele mmmaaaiaaaiaaaia i immpmmpoorroortataatantntnnn e commmpmpononeen
l ififi ll i dd ă t h ti i

INAMICII 
PĂRULUI

Bucură-te de vară și 
SPOREȘTE-ȚI AVANTAJELE 
cu produsele pentru îngrijirea părului!

Îţi recomandăm:
La ieșirea din apa mării sau din 
piscină, aplică pe păr un balsam 
și nu îl clăti cât timp stai la soare!

INVESTEȘTE ȘI RECOMANDĂ

10,99
50% REDUCERE

Prietenele tale te percep fi ind un model în ce privește 
îngrijirea. Asigură-te că părul tău arată impecabil de 
fi ecare dată când le vizitezi.

Folosește produsele Avon pentru îngrijirea părului și 
ține-le cu tine atunci când te întâlnești cu prietenele 
tale, astfel încât să le poți prezenta în timp ce vorbești 
despre benefi ciile lor.

Învață totul despre această categorie de produse. 
Numai așa îți vei putea sfătui prietenele într-un mod 
profesionist, credibil și convingător.

Studiile noastre de piață indică faptul că 8 din 10 femei 
își vopsesc părul. Pentru tine, asta nu indică doar 
posibilitatea de a promova produse de vopsire, ci și 
produse de îngrijire după vopsire.

În timpul verii, recomandă Spray-ul de păr pentru 
protecție UV. Acesta protejează părul de efectele 
nocive ale razelor UV, prevenind în același timp 
degradarea culorii părului vopsit. 

ÎngrijireaPărului

BLOND DESCHIS - BEJ

BLOND FOARTE DESCHIS

BLOND FOARTE DESCHIS - 

ŞAMPANIE

BLOND ULTRA DESCHIS - 

CENUŞIU

BLOND ÎNCHIS

BLOND ÎNCHIS AURIU

BLOND MEDIU

BLOND MEDIU CENUŞIU

BLOND DESCHIS

NEGRU NATURAL

NEGRU ALBĂSTRUI

CASTANIU - ROŞCAT ÎNCHIS

MAHON ÎNCHIS

CASTANIU - ROŞCAT MEDIU

MAHON - ROŞCAT ÎNCHIS

MAHON - ROŞCAT DESCHIS

ARĂMIU DESCHIS

MAHON AURIU

ŞATEN FOARTE ÎNCHIS

ŞATEN ÎNCHIS

ŞATEN MEDIU

ŞATEN MEDIU - AURIU

ŞATEN MEDIU - ARĂMIU

ŞATEN DESCHIS

ŞATEN CIOCOLATIU

CASTANIU DESCHIS AURIU

CASTANIU ÎNCHIS AURIU
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Vopsea de păr profesională 

Advance Techniques

Preţ standard: 24,00

OFERTĂ NELIMITATĂ

Ajută-ți prietenele să își aleagă nuanța potrivită și să se simtă 
frumoase!
Vopseaua de păr profesională Advance Techniques nu îți oferă doar culor frumoase, 
cu o persistență îndelungată, ci și protecție efi cientă împotriva degradării părului. 
Formula delicată formează un strat protector la suprafața fi rului de păr. Acesta menține 
intensitatea culorii, însă protejează în același timp păr și îi intensifi că strălucirea. 
Spune-le prietenelor tale că rezultatele noastre sunt confi rmate de către numeroase 
femei care au încercat vopseaua de păr. 94%* dintre cele care au participat la studiul 
nostru au confi rmat că părul lor este mai frumos și mai strălucitor.
Vopseaua de păr Advance Techniques a fost aleasă inclusiv de Fergie. Ea a obținut un 
blond încântător cu nuanța 9.0. Încurajează-ți prietenele să aleagă nuanța preferată 
și să se bucure la rândul lor de rezultate profesionale!

*Rezultat bazat pe un studiu despre percepția consumatorului desfășurat în decurs de 30 de zile, 

la care au participat 750 de respondenți.

Pachetul conţine: tratament înainte de vopsire 15 ml (pasul 1),  cremă colorantă 48 ml și emulsie 

oxidantă 70 ml (pasul 2), tratament după vopsire 20ml (pasul 3), mănuși de protecţie, instrucţiuni 

de folosire

TESTEAZĂ ȘI RECOMANDĂ

CULOARE INTENSĂ, 
formulă delicată cu părul tău

Atunci când Avon a lansat vopselele de păr 
eram puțin pesimistă. Prietenele mele m-au 
întrebat despre ele și câteva dintre ele au 
și comandat. Abia atunci când am văzut 
rezultatele uimitoare obținute de ele am decis 
să încerc și eu. Am fost foarte încântată! Acum 
nu mă mai vopsesc la salon, astfel că pe lângă 
culoarea frumoasă, fac și mici economii.Denisa

Ador noua culoare a părului meu. Nu eram 

o mare fană a vopselelor de păr, însă atunci 

când Avon le-a lansat, mi-am spus că nu am 

nimic de pierdut dacă le încerc. Prietenele mele 

au observat imediat schimbarea, chiar dacă nu 

am făcut o schimbare dramatică, ci am optat 

pentru o nuanță cu două tonuri mai deschisă 

decât culoarea mea naturală. Pot spune că 

am obținut mai mult decât o nuanță frumoasă 

pentru părul meu! Prietenele mele au fost la 

rândul lor încântate, astfel că benefi ciile nu au 

întârziat să apară.

Elena

13,99
40% REDUCERE

Ce spun REPREZENTANȚII AVON 
despre VOPSEAUA PROFESIONALĂ DE 

PĂR ADVANCE TECHNIQUES

V
Ă
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E
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BLOND DESCHIS - BEJBLOND DESCHIS - BEJ

BLOND FOARTE DESCHISBLOND FOARTE DESCHIS

BLOND FBLOND FOARTE DESCHIS - OARTE DESCHIS - 

ŞAMPANIEŞAMPANIE

BLOND ULTRA DESBLOND ULTRA DESCHIS - CHIS - 

CENUŞIUCENUŞIU

BLOND ÎNCHISBLOND ÎNCHIS

BLOND ÎNCHIS AURIUBLOND ÎNCHIS AURIU

BLOND MEDIUBLOND MEDIU

BLOND MEDIU CENUŞIUBLOND MEDIU CENUŞIU

BLOND DESCHISBLOND DESCHIS

NEGRU NATURALNEGRU NATURAL

NEGRU ALBĂSTRUINEGRU ALBĂSTRUI

CASTANIU - ROŞCAT ÎNCHISCASTANIU - ROŞCAT ÎNCHIS

MAHON ÎNCHISMAHON ÎNCHIS

CASTANIU - ROŞCAT MEDIUCASTANIU - ROŞCAT MEDIU

MAHON - ROŞCAT ÎNCHISMAHON - ROŞCAT ÎNCHIS

MAHON - ROŞCMAHON - ROŞCAT DESCHISAT DESCHIS

ARĂMIU DESCHISARĂMIU DESCHIS

MAHON AURIUMAHON AURIU

ŞATEN FOARTE ÎNCHISŞATEN FOARTE ÎNCHIS

ŞATEN ÎNCHISŞATEN ÎNCHIS

ŞATEN MEDIUŞATEN MEDIU

ŞATEN MEDIU - AURIUŞATEN MEDIU - AURIU

ŞATEN MEDIU - ARĂMIUŞATEN MEDIU - ARĂMIU

ŞATEN DESCHISŞATEN DESCHIS

ŞATEN CIOCOLATIUŞATEN CIOCOLATIU

CASTANIU DESCHIS AURIUCASTANIU DESCHIS AURIU

CASTANIU ÎNCHIS AURIUCASTANIU ÎNCHIS AURIU

De când s-au lansat vopselele de păr, am 
comenzi de 10-20 de pachete în fi ecare 
campanie. Rețeta mea de succes este 
simplă! Îmi schimb coafura și culoarea părului 
la fi ecare 3 săptămâni, chiar la început de 
campanie. Părul meu a devenit un adevărat 
subiect de conversație în timpul întâlnirilor 
cu prietenele, iar ele au început deja să îmi 
urmeze exemplul. Acum își schimbă culoarea 
părului mai des și comandă întotdeauna 
Vopseaua de păr Advance Techniques.

Maria

5786 9

5772 9

5771 1

5793 5

5790 1

5778 6

5780 2

5785 1

5773 7

5774 5

5794 3

5789 3

5779 4

5788 5

5782 8

5783 6

5781 0

5796 8

5791 9

5792 7

5777 8

5775 2

5776 0

5784 4

5795 0

5767 9

5766 1
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Îngrijirea Tenului și a Corpului
TESTEAZĂ ȘI RECOMANDĂ

OFERTĂ 
PENTRU REPREZENTANŢI

PROFITĂ DE PREŢURILE ATRACTIVE ALE GAMELOR SOLUTIONS! 

TESTEAZĂ PRODUSELE CARE ŢI SE POTRIVESC ȘI POVESTEȘTE-LE 

PRIETENELOR TALE DESPRE REZULTATELE OBŢINUTE!

Prima gamă Anew pentru protecţie 
solară, formulată cu Tehnologia 
RepairShield care nu doar protejează 
ADN-ul pielii de razele soarelui, ci 
și repară daunele provocate de 
expunerile anterioare la soare. 
Toate produsele Anew Solar Advance 
asigură protecţie efcientă UVA/UVB*, au 
formule ușoare, cu absorbţie rapidă în piele 
și rezistenţă crescută la apă;** Ele au fost 
supuse testărilor dermatologice și sunt 
adecvate chiar și pentru pielea sensibilă. Pot 
fi  folosite de către femei de toate vârstele. 
Setul conține:
1.  Ulei hidratant (150 ml)
2.   Cremă hidratantă pentru pielea 

sensibilă (150 ml)
3.  Loțiune răcoritoare după plajă (150 ml)
4.  Ulei pentru accentuarea bronzului 

(150 ml)
5.  Cremă cu multivitamine pentru 

protecție solară cu SPF 50 (75 ml)

*Cu excepţia Balsamului după plajă 
** Toate produsele Anew Solar Advance Advance își 
menţin nivelul înalt de protecţie chiar și după 80 de 
minute de activitate în apă. Cu excepţia Balsamului 
după plajă 

BUCURĂ-TE DE UN BRONZ 
FRUMOS ȘI SĂNĂTOS

59,99
55% REDUCERE

Set Avon Sun
Preţ standard: 144,00

5003 9

OFERTĂ LIMITATĂ – 
1/REPREZENTANT

8,99 lei
40% REDUCERE 

2. Dischete de curățare 5768 7
Preț standard: 15,00

OFERTĂ NELIMITATĂ

Tratamente de noapte Anew 50 ml

50% REDUCERE

OFERTĂ NELIMITATĂ

NOUA DIMENSIUNE 
A CURĂȚĂRII PIELII
Recomandă-le prietenelor tale 
Dispozitivul pentru curățarea pielii 
Solusions. Se vor convinge singure 
că pielea lor nu a avut nicicând parte 
de o curățare atât de efi cientă!

Acest produs este cea mai bună alegere 
pentru persoanele care își doresc curățare 
în profunzime. Va fi  cu siguranță îndrăgit de 
prietenele tale care folosesc deja produse 
din gamele Solutions sau Planet Spa, dar 
și de cele care adoră produsele inovatoare. 

1.  DISPOZITIV PENTRU CURĂȚAREA PIELII 
SOLUTIONS 

Funcționează cu o baterie AA (nu este 
inclusă)

2.   DISCHETE DE CURĂȚARE
Setul conține: 14 dischete și un adeziv.

Indiferent de vârstă, femeile din toate 
colțurile lumii își doresc să arate și să 
se simtă frumoase. 

Spune-le prietenelor tale că noi avem soluția! 
Încurajează-le să aleagă produse anti-
îmbătrânire inovatoare, care le vor oferi rezulate 
pe măsura așteptărilor.

• Tratamentul de noapte Anew Rejuvenate
Are la bază Complexul Exfo-Smoothing, care 
exfoliază pielea delicat și îi conferă o textură 
catifelată.
• Tratamentul de noapte Anew Reversalist
Conceput pe baza Tehnologiei Activinol, 
stimulează regenerarea pielii și îi conferă 
fermitate.
• Tratamentul de noapte Anew Platinum
Este îmbogățit cu un complex de polipeptide, 
dar și cu Tehnologia Paxillium. Reconturează 
trăsăturile feței, și menține nivelul optim de 
hidratare a pielii.

TESTEAZĂ ȘI RECOMANDĂ TESTEAZĂ ȘI RECOMANDĂ

FORMULELE 
CARE AU GRIJĂ DE 
TINEREȚEA TENULUI TĂU
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*Setul contine:
• Cremă de zi SPF 20 Ageless Bloom (50 ml)
• Cremă de noapte Ageless Bloom (50 ml)

29,99 lei
45% REDUCERE

1. Aparat pentru curăţarea 
tenului Solutions 5770 3

Preţ standard: 56,00

1. Anew Rejuvenate – 59,00, 

1624 6

27,00 lei

SOLUTIONS 

AGELESS BLOOM

CONFERĂ FERMITATEA ŞI 

ÎNTINEREŞTE ASPECTUL 

TENULUI

 SOLUTIONS BEAUTIFUL 
HYDRATION

HIDRATEAZĂ PIELEA ŞI ÎI 

CONFERĂ LUMINOZITATE

SET 
Ageless Bloom*
5149 0
Preț standard: 60,00

VĂ RECOMANDĂM
Set Beautiful Hydration
Setul conține:
• Gel pentru ochi (15 ml)
•  Cremă de zi SPF 15 Beautiful 

Hydration (50 ml)

5148 2
Preț standard: 50,00

23,99 lei
60% REDUCERE

19,99 lei
60% REDUCERE

FIECARE CU

16,99 lei 
40% REDUCERE

OFERTA LIMITATĂ – 1 SET/1 CREMĂ PE REPREZENTANT

1

2

3

1. Crema de zi SPF 20 
Ageless Bloom 2747 4
2. Crema de noapte 
Ageless Bloom 2746 6
50 ml
Preț standard: 30,00

1

2

DEMO

nou
în campania 8

2. Anew Reversalist – 69,00, 

1625 3

33,00 lei

3. Anew Platinum – 85,00, 

3584 0

 39,00 lei
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NU RATA!

Sfatul nostru 
Tratamentele de noapte 

Anew pot fi  folosite şi 
ca alternativă la crema 
de noapte, însă pentru 

a obţine rezultate optime, 
vă recomandăm să aplicaţi 
mai întâi crema de noapte, 

iar după ce aceasta se 
absoarbe în piele, masaţi 

pe faţă şi tratamentul.

ca alternativă la a
de noapte, însă 

a obţine rezultate orr
vă recomandăm să a
mai întâi crema de n

acea
ele, 
ratam

mai întâi crema 
iar după ce a

absoarbe în pie
pe faţă şi trBenefi ciile

CELOR 7 PROTEINE 
ALE TINEREȚII

PIELE MAI 
FERMĂ

EFECT DE 
LIFTING

NUANŢĂ 
UNIFORMĂ

PETE 
REDUSE

TEXTURĂ 
CATIFELATĂ

RIDURI 
REDUSE

PIELE 
ELASTICĂ

OFERTĂ UNICĂ!

Încurajează-ți prietenele să încerce noua 
gamă Anew Ultimate 7S. Afl ă totul despre 
ea, astfel încât să poți oferi cele mai bune 
recomandări.

Gama Anew Ultimate 7S este concepută pe baza 
Tehnologiei Pro 7 Sirtuin, care stimulează cele 
7 proteine ale tinereții, luptând eficient împotriva 
tuturor celor 7 semne asociate îmbătrânirii tenului.
•  Elixirul Anew Ultimate 7S – face ridurile mai puțin vizibile 

chiar de la prima folosire și redă fermitatea pielii, având 
o formulă de 2X mai concentrată*.

•  Tratamentul de noapte Anew Ultimate 7S – are o formulă 
îmbogățită cu aur bioactiv, care îmbunătățește de 4X 
nivelul de hidratare a pielii imediat după folosire.

Recomandă aceste produse inovatoare și ajută-ți prietenele 
să se bucure de un ten tânăr și frumos!

*în comparație cu Crema de noapte Anew Ultimate 7S.

Crema de zi Anew 
Ultimate 7S 
cu numai 

9,99 lei 
la comandarea de 
produse din gama 
Anew Ultimate 7S

în valoare de 

94 lei, 

de la paginile 96-99.

80% 
REDUCERE
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Parfumuri
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NOTE DE VÂRF: 
zmeură, 
coacăze,

acorduri verzi

CATEGORIA: LEMNOS-VERDE

NOTE DE MIJLOC:
frunze de violetă, 

trandafi r, 
iris

NOTE DE BAZĂ: 
caşmir, 
vanilie, 
mosc.

NOTE DE VÂRF: 
citrice,
pitaya,

portocală

NOTE DE MIJLOC: 
ciclamă,

acai,
nufăr

NOTE DE BAZĂ: 
ambră,
mosc,

lemn de tec

35,99
55% REDUCERE

Apă de parfum Eternal 
Magic Enchanted
50ml
Preţ standard: 84,00

3366 2
OFERTĂ LIMITATĂ — 
1 PE REPREZENTANT

Cu gândul la MIAMI!
Cu gândul la VACANȚĂ!

VARA VINE 
cu provocări pentru 
IUBITOARELE DE PARFUMURI
Așa cum nu vei îmbrăca un pulover de iarnă la o ieșire la iarbă verde, tot așa ar trebui să lași unele note olfactive 
strict pentru sezonul rece. Vara nu cere doar o vestimentațe lejeră, ci și arome pe măsură. Parfumurile sunt 
intensifi cate de temperaturile înalte, astfel că aromele potrivite pe timp de iarnă nu se vor „comporta” la fel 
și în zilele fi erbinți.

1.    Nu îți lăsa prietena să frece încheieturile atunci când testează 
un parfum, pentru că va distruge structura ingredientelor. 
Recomandă-i să pulverizeze și să aștepte puțin pentru 
a percepe corect aroma.

2.  Nu recomanda doar parfumurile tale preferate! Încearcă 
întotdeauna să trezești interesul pentru parfumurile noi. Simțul 
olfactiv se adaptează foarte ușor celor mai diverse arome, 
lucru care nu poate fi  decât în avantajul tău.

3.  Identifi că un parfum de vară pentru fi ecare persoană în parte! 
Întreabă-ți prietenele ce parfum obișnuiau să folosească în 
timpul iernii și recomandă o aromă mai ușoară care să facă 
parte din aceeași categorie.

AŞA NU!
1.    Recomandă arome ușoare, proaspete. Parfumurile din 

categoriile citrică, fructată, marină, lemnoasă sau fl orală 
sunt recomandate pentru vară.

2.  De obicei, atunci când testăm mai mult de 3 arome, nu 
le mai percepem corect. Aroma de cafea intensifi că 
însă simțul olfactiv. Folosește-te de acest lucru pentru 
a permite prietenelor tale să testeze cât mai multe arome. 

3.  Recomandă prietenelor tale să intensifi ce și să 
prelungească aroma parfumului purtat folosind produsele 
de îngrijire din aceeași gamă: deodorante, loțiuni de corp 
sau geluri de duș.

AŞA DA!

CATEFORIA: FLORAL-FRUCTATĂ

În lumea 
VISELOR

INVESTEȘTE ȘI RECOMANDĂINVESTEȘTE ȘI RECOMANDĂ

Îţi recomandăm:
Aşteaptă întotdeauna ca 
parfumul să se usuce pe 
piele înainte să te îmbraci. 
Astfel, vei preveni petele 
nedorite.

Fiecare femeie își dorește să 
evadeze în lumea viselor…

… iar Eternal Magic Enchanted 
o poartă către această destinație. 
Aroma apei de toaletă se deschide cu 
note  fermecătoare de  zmeură. „Inima” 
parfumului cucerește cu acorduri 
de frunze de violetă, iar la bază se 
disting notele senzuale de lemn de 
cașmir. Eternal Magic Enchanted este 
parfumul care te lasă să îți explorezi 
visele și fanteziile ascunse.

Petrece vacanța de vară în stil 
Miami cu noua Apă de toaletă 
Miami Party!

Vacanța înseamnă soare și distracție. 
Unde altundeva le poți avea dacă nu 
în Miami? Am surprins esența acestui 
oraș care nu doarme niciodată în aroma 
Apei de toaletă Miami Party. Amestecul 
fl oral – fructat te va duce cu gândul la 
soare, la distracție, la dansuri care țin 
până în zori.

Cu siguranță prietenele tale au 
deja parfumuri preferate, pe care le 
folosesc de ani de zile, însă acum este 
momentul perfect să le convingi să facă 
o schimbare! Recomandă-le Miami 
Party, aroma perfectă pentru cele mai 
tari petreceri ale verii!

OFERTĂ LIMITATĂ – 1 Spray de corp sau 

1 Apă de toaletă sau 1 Set/Reprezentant

1. Spray de corp 
Miami Party  100 ml

Preț standard: 25,00

0339 2

2. Apă de toaletă 
Miami Party  50 ml

Preț standard: 35,00

0425 9

9,99 

60% REDUCERE

11,99 
65% REDUCERE

SET MIAMI PARTY
Setul contine:
• Spray de corp Miami Party (100 ml)
• Apă de toaletă Miami Party (50 ml)

5146 6 Preț standard: 60,00

16,99 
70% REDUCERE

2

1
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Nuanțe fantastice
Fard de pleoape True Color 
Quad
O trusă de machiaj cu nuanțe 
asortate profesionist. Fardurile au 
o textură mătăsoasă, iar culorile 
își mențin aspectul frumos pe tot 
parcursul zilei.*

*Rezultat bazat pe un 
studiu despre percepția 
consumatorului la care au 
participat 120 de respondenți.

Machiaj dramatic
Contur pentru ochi SuperShock
Formula cu particule metalice este 
ideală pentru trasarea de contururi 
precise.* Înmoaie ușor pensula în 
borcănel, îndepărtează excesul de 
produs și trasează conturul de-a 
lungul liniei genelor superioare.

*Rezultat bazat pe un studiu despre percepția 
consumatorului la care au participat 30 de 
respondenți.

Mascara Supershock 

Cea mai iubită mascara Avon! 
Amplifi că de 12X* volumul genelor 
fără să le încarce. Formula sa este 
hipoalergenică. Peria inovatoare este 
prevăzută cu peri fl exibili care separă 
și acoperă uniform fi ecare geană în 
parte.

*Rezultat bazat pe un studiu despre 
percepția consumatorului la care au 
participat 148 de respondenți.

Invită-ți prietenele în 
Salonul de 
machiaj Avon
De 15 ani, misiunea noastră este să 
le facem pe femei să arate și să se 
simtă frumoase. Tocmai de aceea, 
le punem la dispoziție produse de 
machiaj de cea mai înaltă calitate.

Investiţii MICI, 

benefi cii mari!
Încurajează-ți prietenele să comande produse 
de machiaj în valoare de 24,99 lei pentru 
a putea achiziționa un set format din două 
produse foarte îndrăgite cu numai 19,99 lei.

SETUL CONȚINE:
• Fond de ten calmant

• Mascara SuperFull

•  Luciu de buze Glazewear Sparkle Sugar 
Cane

Detalii în Broșură la pagina 8.

Machiaj

Buze sexy
Ruj Mega Impact

Amplifi catorii de culoare intensifi că 
nuanța pigmenților pentru un rezultat 
de impact. În plus formula cremoasă 
rezistă pe buze ore întregi și este 
perfectă pentru vară, fi ind îmbogățită 
cu SPF 15.
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BĂRBAȚII IUBESC FOTBALUL, AȘA CĂ ACUM 
ESTE MOMENTUL SĂ PROFIȚI DE APROPIEREA 
CAMPIONATULUI EUROPEAN DE FOTBAL 
ȘI SĂ ORGANIZEZI O PETRECERE 
CARE SĂ ÎȚI REUNEASCĂ TOȚI 
PRIETENII, DAR ȘI PERSOANE NOI.

COLECȚIA CHAMPION
Produsele din această gamă previn iritarea 
și uscarea pielii. Gelul de ras asigură 
confort maxim în timpul bărbieritului. 
Balsamul calmează și revitalizează 
pielea după ras. În plus, formula sa se 
absoarbe rapid în piele. Gelul de duș 
curăță pielea efi cient și o energizează. 

GEANTĂ PENTRU 
FITNESS ȘI PROSOP
Foarte multe femei au un stil de viață 
activ, astfel că asemenea accesorii le 
sunt de mare folos. Geanta practică 
poate fi  purtată atât în fi ecare zi, cât și 
la sală. Prosopul este de asemenea 
foarte util pentru vizitele la sală.

Detalii în Broșură la paginile 186-187

SuporterAvon

Verifi că programul meciurilor, alege unul și invită-
ți prietenii să îl urmăriți împreună. Spune-le 
să își aducă la rândul lor alți prieteni. Le poți 
trimite invitații pe Facebook sau pe adresele de 
email. Dacă ai mai mult timp la dispoziție, poți 
confecționa invitații tipărite pe care să le împarți 
împreună cu cea mai recentă broșură.

Înainte de sosirea invitaților, pulverizează în 
încăpere parfumul pe care îți dorești să îl 
promovezi. Asigură-te că ai la îndemână atât 
mostre, cât și recipientul în format original. 
Cu siguranță vor remarca aroma plăcută și 
vor cere informații, astfel că este bine să fi i 
pregătită. Ascultă cu atenție atât comentariile 
pozitive, cât și pe cele negative. Dacă una dintre 
prietenele tale îți spune că aroma este prea grea, 
recomandă-i un parfum mai ușor, mai apropiat 
de preferințele ei.

Pregătește-te să îți întâmpini oaspeții cu un 
decor pe măsură: steaguri și produse cu ajutorul 
cărora să vă pictați pe față sau unghii steagurile 
echipelor preferate. Poți da startul petrecerii 
sugerându-le tuturor să folosească produsele. 

Pregătește niște jocuri scurte pentru a umple 
timpul din pauza meciului. Câștigătorilor le poți 
oferi mici reduceri la comandarea de produse 
Avon. Folosește-te de întrebări legate în egală 
măsură de fotbal și de Avon, astfel încât să 
acoperi tema petrecerii tale, dar să și promovezi 
Avon în același timp.

Poziționează în locuri cât mai vizibile produsele 
dedicate competiției pe care le lansăm în 
Broșura 7. Ele te vor ajuta să creezi un decor 
în acord cu tema petrecerii tale, dar în același 
timp invitații vor fi  încurajați să le încerce și 
să le comande. Asigură-te, de asemenea, că 
ai la dispoziție broșuri pentru toată lumea. 
Marchează paginile cu cele mai atractive oferte 
cu bilețele decorate cu mingi de fotbal.

Asigură-te că ai la dispoziție timp pentru 
prezentarea broșurii. Cel mai bun moment este 
atunci când servești cafeaua și desertul, când 
toată lumea se concentrează pe acestea. Acum 
poți începe să vorbești despre produsele Avon. 
Poți iniția conversația întrebând invitații dacă 
au întrebări cu privire la produse, poți prezenta 
un anumit produs despre care știi că le-ar trezi 
interesul sau le poți prezenta cea mai bună 
ofertă a campaniei.

Panorama1207_018   18 2/14/12   11:50 AM



1119

INTRĂ 
ÎN JOC!
FII SUPORTER AL CAMPIONATULUI 
EUROPEAN DE FOTBAL 2012!
INTRĂ PE WWW.AVONCONNECTS.COM.RO
ÎN COMUNITATEA SUPORTER AVON ȘI 
DESCOPERĂ PREMIILE PE CARE ȚI LE 
PREGĂTIM ÎNCEPÂND CU 3 MAI 2012.

GĂSEȘTE ÎN BROȘURĂ PRODUSELE SPECIAL 
PREGĂTITE PENTRU FANII FOTBALULUI.

SETUL WHISTLE
Setul format dintr-un colier deosebit 
cu pandantiv în formă de fl uier și 
cercei în același ton poate fi  al tău cu 
numai 22,99 lei la comandarea oricărui 
alt produs de la paginile 178-191ale 
Broșurii 7. 

Detalii în Broșură la pagina 186.

SET DE CERCEI ȘI BRELOC
 Iată un mod original de a intra în atmosfera 
Campionatului de Fotbal! Un set de 
3 perechi de cercei, fi ecare dintre ele 
inspirate de fotbal și un breloc, pe care 
le poți comanda pentru tine sau le poţi 
face cadou altor fane ale fotbalului.

APĂ DE TOALETĂ 
PRO GOAL
O aromă energizantă care îmbină 
notele proaspete de citrice cu acorduri 
de patchouli și cedru. Te asigurăm 
că nu va trece neobservată!

DEODORANTELE 
X-SERIES
Cadoul perfect pentru fanii sportului. 
Colecția de 4 deodorante asigură 
protecție efi cientă și prospețime chiar 
și atunci când jocul este la intensitate 
maximă. Chiar dacă sunt lansate în 
onoarea Campionatului European de 
Fotbal, ele sunt perfecte pe tot parcursul 
verii. Tu pe care îl alegi?

Detalii în Broșură la pagina 178.
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ZonaReprezentanţilor

100% SATISFACŢIE 
GARANTATĂ

Este foarte important să îți informezi prietenele despre 

posibilitatea returnării produselor. Aceasta a fost 

introdusă în anul 1937. Din acel moment, clientul poate 

returna orice produs în cazul în care nu era mulțumit 

de el. Politica de returnare a produselor este foarte 

importantă pentru noi, fi ind modalitatea prin care 

ne asigurăm că persoanele care aleg să folosească 

produsele Avon sunt pe deplin satisăcute.

Avon colaborează cu o mulțime de 
celebrități și asta nu doar pentru ca 
broșurile să arate bine, ci pentru că ele îți 
sunt de ajutor ție, Reprezentantului. Nu 
trebuie decât să te folosești de ele!

CELEBRITĂȚILE,
Aliații activității tale de 
REPREZENTANT

Întreabă-ți prietenele dacă vor să arate 
precum unul din starurile prezente în Broșură. 
Prezintă-le drept soluție produsele pe care 
celebritatea respectivă le promovează. 
De exemplu: „Vrei să arăți tânără precum 
Paulina Porizkova? Folosește produsele de 
îngrijire pe care le folosește și ea.”

Fiecare întâlnire cu prietenele tale este o oportunitate 
să le prezinți produsele Avon și celebritățile care le 
promovează la rândul lor. Asocierea cu nume celebre 
este o garanție a calității produselor noastre. Întreabă-ți 
prietenele dacă au văzut la televizor celebritățile care 
apar în Broșură sau reclamele produselor noastre. 

Folosește-te de celebrități pentru 
a cunoaște persoane noi. Îți poți porni 
abordarea menționând-o pe Fergie, care 
are o mulțime de fani. 

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. 

IATĂ CÂTEVA MOTIVE 
PENTRU CARE ESTE 
FOARTE IMPORTANT SĂ ÎȚI 
INFORMEZI PRIETENELE 
DESPRE PROCEDURA 
DE RETURNARE 
A PRODUSELOR:

•  Vei câștiga credibilitate.
•  Vor fi  încurajate să încerce 

produse noi.
•  Se vor convinge de 

standardul înalt de calitate 
a produselor.

•  Nu vor risca să fi e dezamăgite 
de alegerile făcute.

•  Nu vor mai avea motive de 
îngrijorare cu privire la faptul 
că produsul nu li potrivește.

•  Această politică ne 
asigură un avantaj față de 
competitori.

•  Prietenele tale vor reveni cu 
noi comenzi.

•  Câștigăm imaginea unei 
companii responsabile și 
atente față de consumatorii 
săi.

•  Oferim consumatorilor noștri 
calitatea promisă.
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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 
benefi ciile. În plus acestea măresc încrederea în 
produs şi cu siguranţă vor dori să îl achiziţioneze. 

3. GEANTĂ PENTRU COSMETICE 
O geată pentru cosmetice la modă, mică şi uşor de purtat în călătorii 
. Are 3 buzunare interioare din căptuşeală neagră (2 buzunare 
mici de o parte şi de alta a genţii şi un buzunar mare în interiorul 
capacului). Conţine separatoare ataşate cu velcro pentru a îţi putea 
personaliza compartimentarea produselor. se închide cu fermoar 
dublu. 
Material: Poliester 
Dimensiuni: 23 cm X 16 cm X 17 cm.

0654 4 
Preț standard 29,99

2. GEANTĂ DE VOIAJ 
O geantă mare şi spaţioasă, din material 
poliester. Se închide cu fermoar ţi are 2 mânere 
ataşate cu inele dreptunghiulare şi argintii. În 
interior are un buzunar mare care se închide 
cu fermoar. 
Material: Poliester 
Dimensiuni: 40 cm X 25 cm X 20 cm 

3737 4 
Preţ standard: 74,99

5. MINI-ETUI
Material: poliester
Dimensiuni: 13,5 cm x 8.5 cm x 1.5 cm 
Lungime baretă: 100 cm 
Este prevăzut cu un buzunar de dimensiuni 
mici. 

4988 2 
Preț standard: 13,99

4. GEANTĂ DE LAPTOP 
Dacă îţi doreşti o geantă de laptop la modă, atunci aceasta este 
soluţia perfectă. Logo-ul Avon imprimat va fi  începutul perfect pentru 
întâlnirile de recomandare a produselor. În plus laptopul tău o va 
îndrăgi. 
Material: Poliester 

Dimensiuni: 37 cm X 30 cm X 2 cm 

0511 6 
Preţ standard: 34,99

6. SET DE 3 PIXURI
3 culori: roşu, negru, albastru

Lungime: 14 cm 

3117 9 
Preț standard: 8,99

Fii PROFESIONIST 
Fii LA MODĂ 
Fii AVON
Avon a pregătit special pentru tine o colecţie în ton 
cu moda, de culoare neagră cu imprimeu fl oral. 
Le poţi oferi de asemenea cadou celor dragi

1.  SET DE RECIPIENTE 
PENTRU CĂLĂTORII

Setul conţine:
 –  3 sticle din plastic cu capac transparent 

(50 ml)
 –  2 recipiente din plastic (20 ml), unul cu capac 

alb, al doilea cu capac negru
 –  spatulă din plastic (lungime 8 cm)
 –  pâlnie din plastic (lungime 4 cm)
Accesoriile se livrează într-o gentuţă închisă 
cu fermoar.
Dimensiune gentuţă: lungime: 15 cm, 
înălţime: 12.5 cm, lăţime: 4 cm

1811 9 
Preț standard: 15,99
11,99 lei

10% DISCOUNT

• Geantă Aztek

• Set Avon Color

• Set Colier și Cercei Glass Pearl

• Suport pentru ochelari

• Cremă de zi SPF 25 Anew Ultimate 7S

• Evantai

• Creme de mâini Avon Care

• Perii de păr Advance Techniques

• Set la alegere (Verde, Roz, Albastru)

• Set Colier și Cercei Football

• Gama Naturals pentru copii

PRODUSE PE CARE DEJA LE CUNOȘTI ȘI LE IUBEȘTI
• O mostră Cremă-tratament Anew Genics cu 1 leu, 

cod 3134 4

• O mostră Ser Anew Genics cu 1,49 lei, cod 3203 7

• O mostră Gel-cremă hidratant Anew Aqua Youth cu 

1 leu, cod 0431 7

• O mostră Ser Anew Clinical DermaFull Pro cu 

1,49 lei, cod 0498 6

• O mostră Loțiune cu protecție solară pentru față 

Anew Solar Advance cu 1 leu, cod 0186 7

• O mostră Ser Anew Platinum cu 1,49 lei, cod 0119 8

• Set de 5 mostre Apă de toaletă Pro Goal cu 3,29 lei, 

cod 2761 5

• Set de 5 mostre Apă de parfum Today Tommorow 

Forever cu 3,29 lei, cod 1801 0

• O mostră Fond de ten 24 K Gold cu 0,70 lei 

(codurile pot fi  vizualizate pe pagina de 

E-Reprezentant la secțiunea „Materiale Utile”)

• O mostră Ruj Moisture Seduction cu 0,70 lei 

(codurile pot fi  vizualizate pe pagina de 

E-Reprezentant la secțiunea „Materiale Utile”)

• O mostră Fond de ten Ideal Flawless cu 

0,70 lei (codurile pot fi  vizualizate pe pagina de 

E-Reprezentant la secțiunea „Materiale Utile”)

• O mostră Fond de ten matifi ant cu 0,70 lei (codurile 

pot fi  vizualizate pe pagina de E-Reprezentant la 

secțiunea „Materiale Utile”)

• O Mostră Fond de ten persistent SPF 15 cu 

0,70 lei (codurile pot fi  vizualizate pe pagina de 

E-Reprezentant la secțiunea „Materiale Utile”)

• O mostră fond de ten antirid cu 1,50 lei (codurile 

pot fi  vizualizate pe pagina de E-Reprezentant la 

secțiunea „Materiale Utile”)

• O mostră Fond de ten calmant cu 0,70 lei (codurile 

pot fi  vizualizate pe pagina de E-Reprezentant la 

secțiunea „Materiale Utile”)

• O mostră Ruj Ultra Color Rich cu 0,70 lei (codurile 

pot fi  vizualizate pe pagina de E-Reprezentant la 

secțiunea „Materiale Utile”)

• Mostre ale cremelor de față Solutions 1 cu 2 lei, 

4 cu 4,88 lei (codurile pot fi  vizualizate pe pagina de 

E-Reprezentant la secțiunea „Materiale Utile”)

• O mostră Tratament de noapte Anew Reversalist cu 

1,39 lei, cod 1790 5

• O mostră Cremă 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 Tratament de noapte Anew 

Rejuvenate cu 5,89 lei, cod 1789 7

• Set de 5 mostre Tratament facial Anew Rejuvenate 

cu 5,89 lei, cod 4609 4

• O mostră Ser antirid Anew Clinical cu 1,49 lei, 

cod 0198 2

• 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 

5,49 lei, cod 4497 4

• O mostră Cremă de zi Anew Reversalist cu 1,39 lei, 

cod 4065 9

• O mostră Cremă de zi Anew Rejuvenate cu 1 leu, 

cod 3176 5

• Set de 5 mostre Cremă de noapte Anew Rejuvenate 

cu 5,89 lei, cod 3357 1

• Set de 5 mostre Cremă de ochi 24 h cu 5,89 lei, 

cod 3168 2

• Set de 5 mostre Cremă Anew Clinical ThermaFirm 

cu 6,29 lei, cod 0780 7

• Mostre Șampon și Balsam Naturals cu Mango și 

Ghimbir 1 cu 0,85 lei, 4 cu 2,48 lei

• O mostră Mască de față Planet cu 2,50 lei (codurile 

pot fi  vizualizate pe pagina de E-Reprezentant la 

secțiunea „Materiale Utile”)

• O mostră Gel-cremă hidratant Solution Freshest 

Pure cu 0,65 lei, cod 1322 7

NOUTĂȚI

• Set de 5 mostre Apă de parfum Scentini Emerald 

Purple cu 3,29 lei, cod 1762 4

• Set de 5 mostre Apă de parfum Eternal Magic 

Enchanted cu 3,29 lei, cod 1927 3

• Set de 5 mostre Apă de parfum Miami Party cu 

3,29 lei, cod 2969 4

• O mostră Tratament de noapte Anew Ultimate 7S 

cu 0,65 lei, cod 2964 5

• O mostră Elixir Anew Ultimate 7S cu 0,85 lei, 

cod 2957 9
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INVITĂ, ÎNVAŢĂ, INSPIRĂ 
şi vei reuşi!

CREDE, REALIZEAZĂ, EXCELEAZĂ...

Îţi sună cunoscut?

Fiecare dintre noi are un model: 
o persoană pe care o admiră, căreia 
doreşte să i se asemene.

Poate fi  pur şi simplu din cauza felului în care arată, 
datorită machiajului perfect sau accesoriilor elegante. 
Poate fi  datorită faptului că este o femeie de succes.

Se întâmplă aşadar ca uneori să identifi ci o persoană 
ca fi ind modelul tău. Te-ai gândit însă că tu la rândul 
tău eşti un model pentru femeile din jurul tău? De 
ce? Este simplu! Pentru că ştii să ai grijă de tine, ai 
întotdeauna apariţii încântătoare şi o strălucire aparte 
în privire. Eşti o veritabilă doamnă Avon, iar pentru 
prietenele tale eşti o sursă de inspiraţie.

Acest lucru nu se rezumă doar la imagine! Eşti 
apreciată pentru că cei din jur au încredere în tine şi 
pentru că la rândul tău le arăţi apreciere. Eşti apreciată 
pentru că eşti o femeie independentă, care ştie să îşi 
atingă ţelurile şi să îşi transforme dorinţele în realitate.

Pune-te o clipă în locul prietenelor tale şi întreabă-te: 
“Îmi doresc ca o doamnă informată şi elegantă să mă 
consilieze în tot ce ţine de îngrijire? Vreau să fi u ca 
ea?”. Răspunsurile sunt cu siguranţă afi rmative.

Nu trebuie să fi i perfectă pentru a fi  un model pentru 
femeile din jurul tău. Trebuie doar să fi i tu.

Fii CONSILIERUL DE FRUMUSEŢE 
al prietenelor tale!

CREDE, 

BE YOUR BEST WITH THE BEST 

„Vreau să fi u ca ea”

REALIZEAZĂ, 

EXCELEAZĂ…

Be Your Best with the Best
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