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Nu rata super ofertele din pasul 3 de comandă din pagina ta de Reprezentant!

În lumina reflectoarelor cu 

    Little GoLd dRess 

Cremă BB Anew Vitale
fiecare set cu 15,99 lei!

Setul 1 conține:
•  Gel de duș Senses Citrus 

Burst (250 ml)
•  Apă de toaletă Scentini 

Citrus Chill (30 ml)

Vara aceasta 
atragi priviri 
cu bronzul perfect!

Preț standard: 48,00

Setul 2 
conține:

• Gel de duș Senses 
Reflection (250 ml)

• Apă de toaletă 
Scentini Plum Twist 

(30 ml)

Setul 3 conține:
•  Gel de duș Senses 

Garden of Eden (250 ml)
•  Apă de toaletă Scentini 

Rose Fizz (30 ml)

Fii cu ochii 
pe online!

 OFERTĂ 
DEMO  

my

mAGAziNe

cAMPAniA 09/2013

mai multe  
detalii pe 

www.avoncosmetics.ro

este secretul 
beneficiilor 

mari!

65% 
RedUCeRe

CAMPAniA 09/2013
Campanie trendsetter:

02.05.2013 - 22.05.2013
Campanie naţională:

13.06.2013 - 03.07.2013
www.avoncosmetics.ro

www.avonconnects.com.ro
www.avonspaceblog.ro

www.facebook.com/AvonSpace

Pan_1309_0001   1 3/22/13   12:52 PM
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Nude-Tritious  
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PREZINTĂ DIN TIMP CELE 
MAI ATRACTIVE PRODUSE 
DIN BROȘURĂ!

Setul conţine:
1. Gel de duş Senses Reflection (750 ml) 
2. Contur pentru ochi Blackest Black (0,28 g) 
3. Apă de parfum Little Gold Dress (50 ml) 
4.  Cremă de mâini cu extracte de echinacea 

şi ulei din germeni de grâu (100 ml) 
5.  Luciu de buze Glazewear Vitaluscious 

Nude-Tritious (6 ml) 

5071 6

o aromă de care nu te poţi lipSi... little Gold dreSS!
Noua Apă de parfum Little Gold Dress completează colecţia ta favorită cu 
note de iasomie şi ambră, care te învăluie într-o aromă caldă şi elegantă. 
Recomandă Apa de parfum Little Gold Dress disponibilă în Broşura 9 la un 
preţ special de lansare de numai 49,99 lei. În plus, la comandarea oricărei 
Ape de parfum din colecţia ,,Little Dress’’, poţi avea Luciul de buze LUXE 
în nuanţa preferată cu doar 12,99 lei!

răSfăţ pentru tenul tău!
Ingrediente preţioase şi sclipiri irezistibile! Recomandă prietenelor 
tale o colecţie luxuriantă, în culori care le vor cuceri de la prima 
vedere şi le vor alinta aşa cum merită. Alege nuanţele preferate şi 
lasă-te ispitită de atingerile mătăsoase ale noului Luciu de buze 
Glazewear Vitaluscious cu o formulă bogată în vitaminele B, C 
şi E care îţi vor face buzele să strălucească!

piele alintată de Soare şi înGrijită de aVon Sun
În ultimele pagini ale Broşurii 9, unde soarele bate mai tare şi preţurile s-au 
topit, găseşti tot ce ai nevoie pentru a te lăsa răsfăţată de razele soarelui 
fără să îţi faci griji pentru sănătatea pielii tale. Alege îngrijirea potrivită dintr-o 
gamă variată de produse de protecţie solară creată pentru mai multe tipuri 
de piele, acoperind toate necesităţile expunerii la soare.

noi te ajutăm!
Răsfaţă-ţi pielea cu Gelul de duş Senses Lagoon şi pregăteşte-o pentru 
atingeri senzuale cu Gelul de ras Skin So Soft care o va lăsă mai netedă 
şi mai mătăsoasă ca oricând. Nu uita să aplici Masca de păr cu Unt 
de Shea şi fructe de pădure şi să îţi îngriijeşti tenul cu Crema de faţă 
de la Avon Care. Aplică Spray-ul de corp cu violete şi Lychee şi eşti 
gata să pleci într-o vacanţă de neuitat! Caută setul de de 5 produse 
în Broşura 9 şi comandă-l pentru doar 32,99 lei!

Oferte de nerefuzat: avon Sun

ÎnCearCĂ HIturILe VerII!

micşorează Volumul baGajului şi măreşte comanda!
Ce femeie nu îşi doreşte o geantă de dimensiuni mari în culori vii? În Broşura 
9, prietenele tale vor putea comanda Geanta de voiaj şi Geanta pentru 
cosmetice Hallie cu doar 59,99 lei, respectiv 29,99 lei, la comandarea 
produselor din Broşură în valoare de 45 lei. Nu le poţi rata!

LanSarea BrOșurII: 
Little Gold dress

Oferta  
”COMPLeteazĂ COManda”

te-aI PreGĂtIt de VaCanţĂ?

Vita-Pink

2305 1

Rose Flush

2300 2

Vital Copper

2317 6

Peach-Fection

2293 9

Nude-Tritious

2288 9

BBBBBBBCCBBE

ZÂMBETUL TĂU OGLINDEŞTE

strălucirea perfectă

             Vitamine

 HRĂNITOARE,

SCLIPIRI 
IREZISTIBILE
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RO
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13,99

Luciu de buze 

Glazewear Vitaluscious SPF 15

Culori bogate în formule cu 

ingrediente naturale şi vitaminele 

B, C şi E.

6 ml  
Preţ standard: 25,00

preţ 
   tentant

JOJOBA
LEVĂNŢICĂ

MIGDALE

  Hiturile 

    veri
i

Bro_1309_0007   16
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PIELEA TA RADIAZĂ 
datorită pigmenţilor care refl ectă lumina

  Hiturile 
    verii

RO RO

RO RO
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Perlele bronzante 

cu  22,99
la comandarea oricărui alt produs din Broşură 

de la paginile 14-17, 54-75.
Perle bronzante
22 g  2066 9
Preţ standard: 50,00

Produsul este disponibil şi separat la preţ standard.
Produsul nu este inclus în ofertă. 

Produsele Campaniei Respectului nu sunt incluse în ofertă.

Bro_1309_0005   12 3/13/13   2:23 PM
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2.  GEANTĂ PENTRU 
COSMETICE 
HALLIE

1647 7
Preţ standard:
50,00

1.   GEANTĂ DE 
VOIAJ HALLIE 

1956 2
Preţ standard:
100,00

Geanta de voiaj, 
modernă şi spaţioasă, cu detalii din 
material ce imită pielea. Pur şi simplu 
accesoriul perfect din această vară!

Geanta pentru cosmetice, 

locul unde toate produsele tale preferate 
îşi dau întâlnire!

Geanta Hallie cu 59,99 lei

Geanta pentru cosmetice cu 29,99 lei
la comandarea produselor din Broşură în valoare de 45 lei.

1. Geantă 
de voiaj Hallie 

Culori: crem cu imprimeu 
roşu, albastru şi verde,

2 buzunare interioare 
(1 cu fermoar), buzunar 

pentru telefonul 
mobil, dimensiuni: 

33,6 x 52 x 15,5 cm,
lungime mâner: 15,5 cm.

2. Geantă pentru 
cosmetice Hallie 

Culori: crem cu imprimeu 
roşu, albastru şi verde. 
Sistem de închidere cu 

fermoar, dimensiuni: 
20 x 27,5 x 12 cm, 

lungime mâner: 12,5 cm.

&
Produsele sunt disponibile 
şi separat la preţ standard. 
Produsele nu sunt incluse în ofertă. 
Produsele Campaniei Respectului 
nu sunt incluse în ofertă.

Mai multe 
informaţii pe 

www.avoncosmetics.ro

PENTRU călătoriile 
de neuitat!

Bro_1309_0038   86 3/11/13   4:21 PM

Little 

  atinge aici
           ŞI TESTEAZĂ 

         AROMA

Lumina reflectoarelor. Covorul roșu. 
Little Gold Dress... Ești gata să strălucești!

49,99
    999,80/1L

preţ 
   tentant

Apă de parfum 
Little Gold Dress
50 ml  1826 7
Preţ standard: 87,00

CATEGORIA FLORAL-FRUCTATĂ
clementină, iasomie, ambră

Luciul de buze 
cu numai 12,99! 
      Detalii la pagina 10.

RO RO

RO RO

9
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Mai multe 
informaţii pe 

www.avoncosmetics.ro

Bro_1309_0001   8 3/13/13   2:19 PM

Pregăteşte-te 
PENTRU VACANŢĂ!

RO RO

RO RO

164
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SET ,,VACANŢĂ FĂRĂ GRIJI’’
Setul conţine:
• Spray protector (200 ml)
• Gel de duş Lagoon (250 ml)
• Spray de corp cu violetă şi lychee (100 ml)
• Gel hidratant pentru ras (150 ml)
•  Mască de păr cu ulei de argan pentru 

toate tipurile de păr (150 ml)

5031 0
Preț standard: 98,00

© C 09/2013/RO/302    
Printed in Poland by 
R.R. Donnelley Europe Sp. z o.o.

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.

Cere-i 
Reprezentantului 
Avon Broşura 
Campaniei 10/2013

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

32,99 lei
la comandarea oricărui alt produs din Broşură.

Setul
de
cu

pentru un păr suplu şi 
catifelat şi o strălucire 

intensă

împrospătează pielea şi 
oferă o aromă delicată

arome energizante de 
violetă şi lemn de santal

asigură confort maxim în 
timpul rasului, catifelează 

şi netezeşte

loţiune-spray ce conţine 
vitamina C, se aplică uşor, 

răcoreşte şi hidratează pielea

produse

Produsele sunt disponibile şi separat la preţ standard. 
Setul şi produsele din set nu sunt incluse în ofertă. 
Produsele Campaniei Respectului nu sunt incluse în ofertă.

Bro_1309_0081   164 3/18/13   10:16 AM
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Bucură-i pe cei micicu protecţie efi cientă
Cum îi convingem pe cei mici să folosească produsele pentru protecţie solară?Este important să îţi înveţi copiii să aplice crema de protecţie solară înainte de expunerea la soare. Foloseşte produsele destinate celor mici cu formule colorate şi aromate care vor transforma aplicarea cremei într-o joacă distractivă.  De asemenea, asigură-te că cei mici poartă ochelari de soare şi pălării şi că beau multă apă.

RO

RO

RO

RO
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1.  Gel răcoritor 
după expunerea la soare

150 ml  2505 6
23,00

14,99  99,93/1L

2.  Spray pentru 
protecție 
solară SPF 30

150 ml  2045 3
46,00

29,99  199,93/1L

3.  Cremă de protecție solară Swim & 
Protect SPF 50

75 ml  2032 1
35,00

25,99  346,53/1L

4.  Cremă pentru 
protecție solară rezistentă 
la apă SPF 50

75 ml  2035 4
36,00

19,99  266,53/1L

LA PLAJĂ
DUPĂ PLAJĂ

* Rezultat bazat pe un studiu clinic realizat pe 10 respondenţi.

DE 3X MAI 
REZISTENTĂ 

LA APĂ*

CU MULTIVITAMINE

TEXTURĂ DE GEL, SE ABSOARBE RAPID

FORMULĂ COLORATĂ, APLICAREA SE TRANSFORMĂ ÎN JOACĂ

Încearcă
şi tu!

Bro_1309_0083   166

3/13/13   2:04 PM
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Cum alegi factorul de protecţie potrivit?

Dacă pielea ta se înroşeşte după 30 de minute de expunere

la soare, folosind un produs cu SPF 2, vei prelungi perioada

 cu până la o oră. Ţine minte ca produsele trebuie reaplicate 

de mai multe ori în timpul expunerii la soare, mai ales după baie. 

Doctorii recomandă reaplicarea loţiunii cu factor de protecţie 

solară la fi ecare 2 ore. Cu cât factorul de protecţie este mai 

ridicat, pielea ta este mai protejată împotriva acţiunii dăunătoare 

a razelor. Cea mai bună soluţie este folosirea produselor 

care blochează până la 96% din radiaţiile solare.

Bucură-te de un bronz 

irezistibil şi sănătos

RO

RO

RO

RO
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1.  Loţiune de corp strălucitoare 
hidratantă 

SPF 30150 ml  3330 8
42,0028,99  193,27/1L

2.  Spray de corp strălucitor 
hidratant SPF 15150 ml  3307 6

32,0023,99  159,93/1L

3.  Cremă hidratantă 
pentru pielea 

sensibilă SPF 25150 ml  0031 5
37,0027,99  186,60/1L

4.  Cremă de faţă 
pentru tenul 

sensibil SPF 50

50 ml  2181 6
33,0021,99  439,80/1L

5.  Cremă hidratantă 
pentru pielea 

sensibilă SPF 50150 ml  0046 3
46,0031,99  213,27/1L

PROTECȚIE CU BETA CAROTEN

 GRAD MEDIU SPRE ÎNALT DE PROTECŢIE SOLARĂ

protejează pielea 
şi pune în valoare 
bronzul natural

protecţie ridicată 
pentru pielea sensibilă

formulă non-grasă, 
asigură protecţie 

ridicată

formula cu textură 

uşoară, rezistentă la apă 

protejează efi cient pielea 

sensibilă împotriva 

efectelor dăunătoare 

ale razelor solare

Încearcăşi tu!

Bro_1309_0084   168

3/13/13   2:05 PM

noutăți

PREGĂTEȘTE-TE SĂ PROMOVEZI OFERTELE CAMPANIEI 9 broșura 9

�Planul�tău�de�acțiune
pentru a profita la maximum de ofertele pe care le-am pregătit!

beneficii������la pachet

Setul cu 
61 lei

60% 
reducere

Ofertă nelimitată

Valoarea Setului: 
165,00 lei

Pan_1309_0002   2 3/22/13   1:00 PM
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Nude-Tritious  

5

4

3

PREZINTĂ DIN TIMP CELE 
MAI ATRACTIVE PRODUSE 
DIN BROȘURĂ!

Setul conţine:
1. Gel de duş Senses Reflection (750 ml) 
2. Contur pentru ochi Blackest Black (0,28 g) 
3. Apă de parfum Little Gold Dress (50 ml) 
4.  Cremă de mâini cu extracte de echinacea 

şi ulei din germeni de grâu (100 ml) 
5.  Luciu de buze Glazewear Vitaluscious 

Nude-Tritious (6 ml) 

5071 6

o aromă de care nu te poţi lipSi... little Gold dreSS!
Noua Apă de parfum Little Gold Dress completează colecţia ta favorită cu 
note de iasomie şi ambră, care te învăluie într-o aromă caldă şi elegantă. 
Recomandă Apa de parfum Little Gold Dress disponibilă în Broşura 9 la un 
preţ special de lansare de numai 49,99 lei. În plus, la comandarea oricărei 
Ape de parfum din colecţia ,,Little Dress’’, poţi avea Luciul de buze LUXE 
în nuanţa preferată cu doar 12,99 lei!

răSfăţ pentru tenul tău!
Ingrediente preţioase şi sclipiri irezistibile! Recomandă prietenelor 
tale o colecţie luxuriantă, în culori care le vor cuceri de la prima 
vedere şi le vor alinta aşa cum merită. Alege nuanţele preferate şi 
lasă-te ispitită de atingerile mătăsoase ale noului Luciu de buze 
Glazewear Vitaluscious cu o formulă bogată în vitaminele B, C 
şi E care îţi vor face buzele să strălucească!

piele alintată de Soare şi înGrijită de aVon Sun
În ultimele pagini ale Broşurii 9, unde soarele bate mai tare şi preţurile s-au 
topit, găseşti tot ce ai nevoie pentru a te lăsa răsfăţată de razele soarelui 
fără să îţi faci griji pentru sănătatea pielii tale. Alege îngrijirea potrivită dintr-o 
gamă variată de produse de protecţie solară creată pentru mai multe tipuri 
de piele, acoperind toate necesităţile expunerii la soare.

noi te ajutăm!
Răsfaţă-ţi pielea cu Gelul de duş Senses Lagoon şi pregăteşte-o pentru 
atingeri senzuale cu Gelul de ras Skin So Soft care o va lăsă mai netedă 
şi mai mătăsoasă ca oricând. Nu uita să aplici Masca de păr cu Unt 
de Shea şi fructe de pădure şi să îţi îngriijeşti tenul cu Crema de faţă 
de la Avon Care. Aplică Spray-ul de corp cu violete şi Lychee şi eşti 
gata să pleci într-o vacanţă de neuitat! Caută setul de de 5 produse 
în Broşura 9 şi comandă-l pentru doar 32,99 lei!

Oferte de nerefuzat: avon Sun

ÎnCearCĂ HIturILe VerII!

micşorează Volumul baGajului şi măreşte comanda!
Ce femeie nu îşi doreşte o geantă de dimensiuni mari în culori vii? În Broşura 
9, prietenele tale vor putea comanda Geanta de voiaj şi Geanta pentru 
cosmetice Hallie cu doar 59,99 lei, respectiv 29,99 lei, la comandarea 
produselor din Broşură în valoare de 45 lei. Nu le poţi rata!

LanSarea BrOșurII: 
Little Gold dress

Oferta  
”COMPLeteazĂ COManda”

te-aI PreGĂtIt de VaCanţĂ?

Vita-Pink

2305 1

Rose Flush

2300 2

Vital Copper

2317 6

Peach-Fection

2293 9

Nude-Tritious

2288 9

BBBBBBBCCBBE

ZÂMBETUL TĂU OGLINDEŞTE

strălucirea perfectă

             Vitamine

 HRĂNITOARE,

SCLIPIRI 
IREZISTIBILE

RO

RO

RO

RO
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13,99

Luciu de buze 

Glazewear Vitaluscious SPF 15

Culori bogate în formule cu 

ingrediente naturale şi vitaminele 

B, C şi E.

6 ml  
Preţ standard: 25,00

preţ 
   tentant

JOJOBA
LEVĂNŢICĂ

MIGDALE

  Hiturile 

    veri
i

Bro_1309_0007   16

3/13/13   2:26 PM

PIELEA TA RADIAZĂ 
datorită pigmenţilor care refl ectă lumina

  Hiturile 
    verii

RO RO

RO RO
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Perlele bronzante 

cu  22,99
la comandarea oricărui alt produs din Broşură 

de la paginile 14-17, 54-75.
Perle bronzante
22 g  2066 9
Preţ standard: 50,00

Produsul este disponibil şi separat la preţ standard.
Produsul nu este inclus în ofertă. 

Produsele Campaniei Respectului nu sunt incluse în ofertă.

Bro_1309_0005   12 3/13/13   2:23 PM
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2.  GEANTĂ PENTRU 
COSMETICE 
HALLIE

1647 7
Preţ standard:
50,00

1.   GEANTĂ DE 
VOIAJ HALLIE 

1956 2
Preţ standard:
100,00

Geanta de voiaj, 
modernă şi spaţioasă, cu detalii din 
material ce imită pielea. Pur şi simplu 
accesoriul perfect din această vară!

Geanta pentru cosmetice, 

locul unde toate produsele tale preferate 
îşi dau întâlnire!

Geanta Hallie cu 59,99 lei

Geanta pentru cosmetice cu 29,99 lei
la comandarea produselor din Broşură în valoare de 45 lei.

1. Geantă 
de voiaj Hallie 

Culori: crem cu imprimeu 
roşu, albastru şi verde,

2 buzunare interioare 
(1 cu fermoar), buzunar 

pentru telefonul 
mobil, dimensiuni: 

33,6 x 52 x 15,5 cm,
lungime mâner: 15,5 cm.

2. Geantă pentru 
cosmetice Hallie 

Culori: crem cu imprimeu 
roşu, albastru şi verde. 
Sistem de închidere cu 

fermoar, dimensiuni: 
20 x 27,5 x 12 cm, 

lungime mâner: 12,5 cm.

&
Produsele sunt disponibile 
şi separat la preţ standard. 
Produsele nu sunt incluse în ofertă. 
Produsele Campaniei Respectului 
nu sunt incluse în ofertă.

Mai multe 
informaţii pe 

www.avoncosmetics.ro

PENTRU călătoriile 
de neuitat!

Bro_1309_0038   86 3/11/13   4:21 PM

Little 

  atinge aici
           ŞI TESTEAZĂ 

         AROMA

Lumina reflectoarelor. Covorul roșu. 
Little Gold Dress... Ești gata să strălucești!

49,99
    999,80/1L

preţ 
   tentant

Apă de parfum 
Little Gold Dress
50 ml  1826 7
Preţ standard: 87,00

CATEGORIA FLORAL-FRUCTATĂ
clementină, iasomie, ambră

Luciul de buze 
cu numai 12,99! 
      Detalii la pagina 10.

RO RO

RO RO

9
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Mai multe 
informaţii pe 

www.avoncosmetics.ro

Bro_1309_0001   8 3/13/13   2:19 PM

Pregăteşte-te 
PENTRU VACANŢĂ!

RO RO

RO RO
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SET ,,VACANŢĂ FĂRĂ GRIJI’’
Setul conţine:
• Spray protector (200 ml)
• Gel de duş Lagoon (250 ml)
• Spray de corp cu violetă şi lychee (100 ml)
• Gel hidratant pentru ras (150 ml)
•  Mască de păr cu ulei de argan pentru 

toate tipurile de păr (150 ml)

5031 0
Preț standard: 98,00

© C 09/2013/RO/302    
Printed in Poland by 
R.R. Donnelley Europe Sp. z o.o.

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.

Cere-i 
Reprezentantului 
Avon Broşura 
Campaniei 10/2013

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

32,99 lei
la comandarea oricărui alt produs din Broşură.

Setul
de
cu

pentru un păr suplu şi 
catifelat şi o strălucire 

intensă

împrospătează pielea şi 
oferă o aromă delicată

arome energizante de 
violetă şi lemn de santal

asigură confort maxim în 
timpul rasului, catifelează 

şi netezeşte

loţiune-spray ce conţine 
vitamina C, se aplică uşor, 

răcoreşte şi hidratează pielea

produse

Produsele sunt disponibile şi separat la preţ standard. 
Setul şi produsele din set nu sunt incluse în ofertă. 
Produsele Campaniei Respectului nu sunt incluse în ofertă.
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Bucură-i pe cei micicu protecţie efi cientă
Cum îi convingem pe cei mici să folosească produsele pentru protecţie solară?Este important să îţi înveţi copiii să aplice crema de protecţie solară înainte de expunerea la soare. Foloseşte produsele destinate celor mici cu formule colorate şi aromate care vor transforma aplicarea cremei într-o joacă distractivă.  De asemenea, asigură-te că cei mici poartă ochelari de soare şi pălării şi că beau multă apă.
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1.  Gel răcoritor 
după expunerea la soare

150 ml  2505 6
23,00

14,99  99,93/1L

2.  Spray pentru 
protecție 
solară SPF 30

150 ml  2045 3
46,00

29,99  199,93/1L

3.  Cremă de protecție solară Swim & 
Protect SPF 50

75 ml  2032 1
35,00

25,99  346,53/1L

4.  Cremă pentru 
protecție solară rezistentă 
la apă SPF 50

75 ml  2035 4
36,00

19,99  266,53/1L

LA PLAJĂ
DUPĂ PLAJĂ

* Rezultat bazat pe un studiu clinic realizat pe 10 respondenţi.

DE 3X MAI 
REZISTENTĂ 

LA APĂ*

CU MULTIVITAMINE

TEXTURĂ DE GEL, SE ABSOARBE RAPID

FORMULĂ COLORATĂ, APLICAREA SE TRANSFORMĂ ÎN JOACĂ

Încearcă
şi tu!
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Cum alegi factorul de protecţie potrivit?

Dacă pielea ta se înroşeşte după 30 de minute de expunere

la soare, folosind un produs cu SPF 2, vei prelungi perioada

 cu până la o oră. Ţine minte ca produsele trebuie reaplicate 

de mai multe ori în timpul expunerii la soare, mai ales după baie. 

Doctorii recomandă reaplicarea loţiunii cu factor de protecţie 

solară la fi ecare 2 ore. Cu cât factorul de protecţie este mai 

ridicat, pielea ta este mai protejată împotriva acţiunii dăunătoare 

a razelor. Cea mai bună soluţie este folosirea produselor 

care blochează până la 96% din radiaţiile solare.

Bucură-te de un bronz 

irezistibil şi sănătos
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1.  Loţiune de corp strălucitoare 
hidratantă 

SPF 30150 ml  3330 8
42,0028,99  193,27/1L

2.  Spray de corp strălucitor 
hidratant SPF 15150 ml  3307 6

32,0023,99  159,93/1L

3.  Cremă hidratantă 
pentru pielea 

sensibilă SPF 25150 ml  0031 5
37,0027,99  186,60/1L

4.  Cremă de faţă 
pentru tenul 

sensibil SPF 50

50 ml  2181 6
33,0021,99  439,80/1L

5.  Cremă hidratantă 
pentru pielea 

sensibilă SPF 50150 ml  0046 3
46,0031,99  213,27/1L

PROTECȚIE CU BETA CAROTEN

 GRAD MEDIU SPRE ÎNALT DE PROTECŢIE SOLARĂ

protejează pielea 
şi pune în valoare 
bronzul natural

protecţie ridicată 
pentru pielea sensibilă

formulă non-grasă, 
asigură protecţie 

ridicată

formula cu textură 

uşoară, rezistentă la apă 

protejează efi cient pielea 

sensibilă împotriva 

efectelor dăunătoare 

ale razelor solare

Încearcăşi tu!
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noutăți

PREGĂTEȘTE-TE SĂ PROMOVEZI OFERTELE CAMPANIEI 9 broșura 9

�Planul�tău�de�acțiune
pentru a profita la maximum de ofertele pe care le-am pregătit!

beneficii������la pachet

Setul cu 
61 lei

60% 
reducere

Ofertă nelimitată

Valoarea Setului: 
165,00 lei
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Loredana Groza, 
cântăreaţă şi actriţă

Comandă  
produse Luxe 

în valoare de 75 lei

Luciul de buze Luxe nu este luat în calcul pentru îndeplinirea condiţiei.
Produsele Luxe luate în calcul pentru îndeplinirea condiţiei se găsesc la paginile: 2-7 în Broşura 9. 
Produsele nu se pot cumula din mai multe comenzi. Programul este valabil ori de câte ori se îndeplineşte condiţia.

Secretele  
beneficiilor 
maRI

Culorile seducătoare  
ale luxului

Program 
motivaționaL

NOuTĂŢI

şi Beneficiezi de 

50% 
discount 
Pentru acestea
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Romantic 
Rose

4462 8

Luxurious 
Red

4504 7

Elegant 
Gold

4501 3

Steamy 
Plum

4476 8

6

Mai multe  
informaţii pe 

www.avoncosmetics.ro

Lumina reflectoarelor, covorul roșu,  
tu în rochie aurie și Little Gold Dress. 

Ești gata să strălucești!

Categoria 
Oriental Fructată

Note de vârf: 
clementină,  

piersică, prună

Note de mijloc: 
frezie, iasomie,  

gardenie

Note de bază: 
ambră,  

lemn de santal,  
vanilie

Nu rata! 
La comandarea oricărei 

Ape de parfum din colecţia 
Little Dress, poţi avea  
Luciul de buze Luxe  

cu doar 12,99 lei!
Detalii la pagina 10 din Broşura 9.

La început, ne-am bucurat de aroma 
sofisticată a apei de parfum little Black 
Dress - una dintre cele mai iubite arome 
de la avon! little White Dress ne-a captivat 

simțurile cu note delicate și little red Dress cu un 
amestec pasional. acum, însă, fii gata să strălucești 
și să te lași purtată  pe covorul roșu, direct în lumina 
reflectoarelor! accesorizează-ți ținutele elegante cu 
note rafinate de piersică și prună, învăluite în arome 
de vanilie și iasomie. apa de parfum little Gold Dress 
se potrivește perfect femeii moderne și stilate care  
se lasă admirată la fiecare pas.

şi primeşti 
50% discount 
pentru acestea

Produsele nu se pot cumula din mai multe comenzi. Programul este valabil ori de cât ori se îndeplineşte condiţia.

NoUtĂŢi

Program 
motivațioNaL

Comandă oricare 
3 Ape de parfum 
Little Dress

Little 
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4.  Crema de zi Anew Vitale 
SpF 25 UVA/UVB 

50 ml  Preț standard: 52,00 lei

5.  Gel-cremă pentru noapte 
Anew Vitale Night 

50 ml  Preț standard: 52,00 lei

Ofertă nelimitată

2. Tratament pentru ochi Anew Vitale 
15 ml  Preț standard: 42,00 lei

3. Gel de curățare Anew Vitale 
125 ml  Preț standard: 21,00 lei

1.  Cremă BB 
Anew Vitale^  

30 ml   
Preț standard:  
42,00 lei

19,00� 5797 6

10,00� 5800 8

23,00� 5798 4

23,00� 5799 2

Nu uita să pui în bagaj 
Crema BB+ Anew Vitale! Iar 
dacă ai tenul mai uscat adaugă 
şi Crema de zi din aceeaşi gamă! 
Vei petrece o vacanţă fără griji, 
pentru că tenul tău se va bucura 
de tot ce are nevoie: hidratare, 
uniformizare şi energizare!

SFAT! 
Pentru mai multe informații despre 
Crema BB+ Anew Vitale vizitați  
www.avoncosmetics.ro

Noua Cremă BB+ Anew Vitale cu SpF 20 şi formulă perfectă pentru 
vară, combină beneficiile fondului de ten cu proprietățile energizante 
ale gamei Anew Vitale. 
Complexul ProEnergy - un amestec unic de vitamine, aminoacizi și antioxidanți 
întărește structura pielii și o revitalizează, prevenind îmbătrănirea prematură, 
din interior spre exterior. Crema BB+ Anew Vitale SPF 20:
•  reduce imperfecțiunile pielii şi aspectul porilor 
• uniformizează nuanța tenului 
• energizează și oferă fermitate pielii 
Recomandă prietenelor tale folosirea Cremei de zi Anew Vitale care reduce vizibil 
aspectul tern, semnele de oboseală, liniile fine și porii dilatați în doar 3 zile!*
Și nu uita de restul gamei Anew Vitale pentru ca prietenele tale să se bucure 
de cele mai bune rezultate: Gelul-cremă de noapte, Gelul-cremă pentru ochi și 
Gelul de curățare!

* Rezultate bazate pe un studiu despre percepția consumatorului 
desfășurat în decurs de 4 săptămâni, la care au participat 150 de respondenți

Crema BB+ inovație în machiaj!

eNeRGIe 
ŞI CULOARE dINtR-O sINgURă mIŞCARE!

Cum recomanzi Apa de parfum 
Little Gold Dress?

NU UItA! 
– Recomandând Little gold dress, ai ocazia să readuci 
în atenția prietenelor tale Apele de parfum Little Black 
dress, Little Red dress și Little White dress. Când îți 
vizitezi prietenele, ia cu tine mostre ale tuturor celor  
4 Ape de parfum și invită-le să le testeze.

5 ÎNTReBĂRI CĂTRe SUCCeS
De Ce, CUI, Ce, CÂND, CUm?
Colecţia „Little Dress” reprezintă una dintre 
cele mai iubite colecţii de la Avon! Femeile 
din întreaga lume iubesc aromele White, Red 
şi Black Dress, aşa că noua Apă de parfum 
Little Gold Dress va fi un real succes! 

De Ce să RECOmANzI 
LIttLE gOLd dREss?

Pentru că prietenele tale sigur iubesc deja clasica 
Apa de parfum Little Black Dress, iar Little Gold 
Dress este ultima noutate a acestei colecţii, cu 
note elegante, care se vor potrivi perfect unei 
ţinute strălucitoare!

CUI AR tREBUI 
să RECOmANzI 

LIttLE gOLd dREss?
•  oricărei femei care îşi doreşte un parfum pentru 

o ocazie specială, o aromă care o va face să 
se simtă admirată 

•  bărbaţilor care caută cadoul perfect pentru 
femeia specială din viaţa lor

•  tuturor femeilor care apreciază parfumurile cu 
note orientale, florale sau fructate

•  celor care iubesc deja Apele de parfum din 
colecţia ”Little Dress”

•  celor care încă nu au găsit o aromă Little Dress 
care să li se potrivească

Ce AR tREBUI să LE 
spUI pRIEtENELOR tALE  

dEspRE pROdUs?
Notele din categoria oriental-fructată inspiră 
senzualitate şi eleganţă în acelaşi timp! În plus, 
sticluţa aurie va străluci pe orice măsuţă de machiaj!

CÂND AR tREBUI 
să RECOmANzI  

LIttLE gOLd dREss?
Profită de programul motivaţional de la pagina 7 şi 
de lansarea noii Ape de parfum în Broşura 9! Poţi 
avea oricare 3 Ape de parfum din colecţia Little 
Dress cu un discount de 50%, aşa că acum este 
momentul oportun ca tu să te bucuri de beneficii.

CUm AR tREBUI să RECOmANzI 
LIttLE gOLd dREss?

•  în Broşura 9, poţi comanda produsul la un preţ 
special de lansare de numai 49,99 lei!

•  aminteşte-le prietenelor tale că la comandarea 
oricărei Ape de parfum din colecţia ”Little Dress”, 
pot avea Luciul de buze LUXE în nuanţa preferată 
cu numai 12,99 lei! 

•   încurajează-le să încerce pagina parfumată din 
Broşură şi trimite-le mostre către testare. Notele 
oriental-fructate le vor capta cu siguranţă atenţia!

cu Tehnologia proenergy 

VĂ ReComANDĂm

Florina Chira,  
Trainer Avon România

60% 
REDUCERE

DEMO

15,00
1126 2

1

Diana 
moldovan
model

^Ofertă limitată - 1 pe Reprezentant
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65% 
REDUCERE

Noua Apă de toaletă Be... 
Romantic din colecția „Be...”. 
Arome ingenue și seducătoare 
în același timp te învăluie într-o 
aură irezistiblă. Pentru femeia 
care surprinde deopotrivă prin 
inocență și pasiune.
Asigură-te că nu ratezi ofertele 
DEMO pentru Apele de toaletă 
din colecția „Be...”: Be Serene  
și Be Joyful.

Apă de toaletă  
Be Romantic  
30 ml  
Preț standard: 37,00 lei

Be... romantic

CATeGoRIA  
FLORALĂ

Note de vârf: 
bergamotă,  
frezie albă, 

coacăze negre

Note de mijloc: 
frunze de violetă, 

bujor roz,  
floare de lotus

Note de bază: 
lemn de cedru, 

ambră albă, mosc

peNTRU ea 
ești TOT
Note sofisticate şi moderne cu accente clasice. 
Eleganţa notelor de vârf, un amestec cald de 
cardamon, nucşoară şi grepfrut, contrastează cu 
inima parfumului, plină de senzualitate. Aici, lavanda 
neagră se îmbină cu acorduri senzuale de piele şi  
lemn de cedru. Infinite Moment pentru El este special 
creată pentru bărbatul cu un stil impecabil. Apariţiile 
lui se disting prin eleganţă indiferent de ocazie. Cu 
siguranţă va fi cadoul perfect pentru partenerul tău.

Comandă parfumurile din 
ofertele ,,Vă recomandăm’’ 
şi oferă-le spre testare 
tuturor preietenelor tale!

SfAT! 

Fun is 
all 

around

Cele mai tinere prietene 
ale tale vor fi cu siguranţă 
interesate de Apa de toaletă 
pretty fabulous. 
Aromele vesele şi captivante 
vor aduce zâmbete pe buze. 
Poartă Pretty Fabulous şi 
bucură-te de timpul petrecut cu 
prietenii tăi. Lasă-te învăluită de 
notele floral-fructate, fii veselă 
şi optimistă în fiecare clipă!

Categoria  
floRAl-fRUCTATă
măr, magnolie, vanilie

Apă de toaletă  
pretty fabulous 
50 ml  
Preț standard: 40,00 lei

Arome moderne pentru 
bărbatul puternic și curajos 
dar care nu se teme să își arate 
sensibilitatea față de femeia 
pe care o iubește. 
Apa de toaletă Perfect Strength 
pune în valoare acele trăsături 
pe care le apreciezi cel mai mult 
la bărbatul iubit: tăria de caracter 
și sensibilitatea.

În brațele lui 
TE REGĂSEȘTI

Categoria  
oRIeNTAl-lemNoASă

chiparos, piele, ambră

Apă de toaletă  
perfect Strength 
75 ml  
Preț standard: 86,00 lei

Ofertă nelimitată 

lUmeA e A TA!  
COLOREAZ-O 

AŞA CUm VReI!
Un parfum modern care îl ajută să 

rămână conectat la viaţa socială şi să 
se simtă mereu în mijlocul acţiunii.  

Aroma modernă a Apei  de toaletă  
My Vibe Graffiti îl energizează şi îl ţine 

 în priză cu notele sale contrastante, 
proaspete şi pline de energie la vârf,  

dar profund masculine la bază. 
Povesteşte tuturor cunoştinţelor tale 
despre noua apă de toaletă, special  

reată pentru a pune în valoare spiritul 
creativ al celui care o poartă. 

Categoria  
 foUGeRe-fRUCTATă
ananas, mango, ambră

Ofertă limitată- 1 pe Reprezentant 

Apă de toaletă  
Infinite moment pentru el 
75 ml  
Preț standard: 79,00 lei

Categoria 
oRIeNTAl-pRoASpăTă

cardamon, lavandă,  
lemn de caşmir

Ofertă nelimitată 

Ofertă nelimitată 

Vă ReComANDăm

DEMO

12,99 
2396 0

19,99
3551 9

31,99
3073 4

31,99 
3865 3

Ofertă nelimitată 

Apă de toaletă  
my Vibe Graffiti 
50 ml  
Preț standard: 66,00 lei

55% 
REDUCERE

60% 
REDUCERE

60% 
REDUCERE

70% 
REDUCERE

Vă recomandăm

16,99
6369 3
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Încearcă-le şi tu!
Gama Avon Baby cuprinde îngrijirea completă pe care 
fiecare mămică şi-o doreşte pentru puiul ei: 
•  Gel de duş pentru păr şi corp – formulă nouă „fără 

lacrimi” care nu lasă pielea uscată 
•  Ulei de corp – formulă non-grasă, perfectă pentru pielea 

delicată a bebeluşului tău 
•  Şerveţele umede – hidratează pielea fine a bebeluşului tău 
Orice mamă îşi doreşte tot ce e mai bun pentru bebeluşul 
ei, aşa că recomandă cu încredere produsele Avon Baby 
– 100% create pentru pielea sensibilă a celor mici!

Ofertă nelimitată 

1. Colier earthly Delight 
Preț standard: 45,00 lei

2. Cercei earthly Delight  
Preț standard: 40,00 lei

Ofertă limitată- 1 pe Reprezentant

VArA ne dOrim... 

             Strălucirile 
Rivierei  
      Franceze
Cu un design colorat și modern inspirat de forme 
și modele naturale, setul de bijuterii earthly Delight 
însuflețește orice ținută, pentru ca tu să simți luxul 
rivierei Franceze de fiecare dată când îl porți.Îngrijire completă 

pentru cel mic
încă din primele momente

Pentru curățarea bijuteriilor, folosiți apă 
călduță, săpun și o cârpă moale. Nu 
folosiți produse chimice sau abrazive 
pe produsele placate, deoarece pot 
cauza distrugerea acestora.

Sfat! 

testate pediatric 

Formule hipoalergenice, 

fără parabeni sau coloranți 

perfecte pentru îngrijirea 

pielii bebelușilor

Adecvate pentru pielea sensibilă 

aprobate de mămici

Formule îmbogățite cu extracte 

de aloe și mușețel  

Set avon Baby 
Preț standard: 49,00 lei

SetUL CoNȚINe:
1. Șervețele umede (64 șervețele) 
2. Ulei de corp (250 ml)
3. Gel de duș pentru păr și corp (250 ml)

REVERSIBIL! ALEgE Să poRţI cuLoRI 
VESELE SAu 

tonuRI AuRII

19,99� 2402�6

19,99� 2204�6

oferte Demo

Setul cu

24,99
5867 745% 

REDUCERE

 Vă recomandăm
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Beneficii
la pachet

ÎNCEARCĂ 

ȘI RECOMANDĂ

ACADEMIA DE FRUMUSEŢE

Orice femeie se simte plină de încredere cu o piele perfect 
bronzată. Dar expunerea la soare poate fi dăunătoare şi 
poate cauza o culoare neuniformă sau chiar aspectul de 
bronz artificial, uşor portocaliu. Cum poţi avea un bronz 
superb şi o piele perfect sănătoasă? Trei cuvinte: gama 
Avon Sun! Îngrijirea completă pentru pielea ta, astfel încât 
tot ce trebuie să faci tu, este să te bucuri de vacanţă!

Îți dorești 
bronzul perfect?

Pentru ca vara aceasta să te poţi bucura de 
un bronz superb, am pregătit toate produsele 
menţionate în articolul de pe pagina 14 la 
un preţ special!

SEtUl ConțInE: 
1.  exfoliant pentru corp lagoon 

(200 ml)
2.  cremă hidratantă pentru pielea 

sensibilă Spf 25 (150 ml) 
3.  loțiune răcoritoare după plajă 

cu vitamina c (150 ml)
4.  ulei-spray de corp cu particule 

strălucitoare (150 ml)  
5.  loțiune auto-bronzantă pentru 

față și corp (150 ml)  
6. pudră de față bronzantă (8 g)
5095 5

Setul de 6 cu  
65,99 lei

DE fRuMuSEţE
Academia

Asta e tot! acum știi cum poți avea o piele 
perfect bronzată! Împărtășește prietenelor tale 
pașii pe care îi urmezi!

Mai multe detalii pe: 
www.avoncosmetics.ro

Pasul 3: 
protejează
Gama Avon Sun cu-
prinde un portofoliu 
complet de produ-

se pentru protecţia împotriva efectelor 
dăunătoare ale soarelui, aşa că tu poţi 
alege îngrijirea potrivită pentru tipul de 
piele, vărstă şi preferinţe, astfel încât 
să te bucuri de razele soarelui fără griji. 
Aplică protecţia solară pe tot corpul în 
mod uniform şi în strat subţire. În acest fel 
vei evita arsurile solare şi te vei bucura de 
un bronz sănătos pentru mai mult timp.
SFAtUl VERII: poartă ochelari de 
soare! nu numai că sunt un accesoriu 
modern, dar protejează ochii şi pielea din jurul 
acestora împotriva posibilelor afecţiuni cauzate 
de soare.

Pasul 4: 
calmează
Aplică Loţiunea răco-
ritoare după plajă cu 
vitamina C pentru 

a compensa deshidratarea pielii din timpul 
expunerii la soare şi pentru a preveni exfo-
lierea pielii şi apariţia petelor. 
SFAtUl VERII: În timpul expunerii la soare, 
porii se deschid şi favorizează apariţia petelor. 
loţiunea răcoritoare închide porii şi oferă pielii 
tale un aspect sănătos.

Pasul 5:
evidenţiază
Secretul unui bronz frumos, 
sănătos şi de lungă durată 
este expunerea graduală  

la soare. fă-ţi pielea să strălucească, aplicând 
Pudra bronzantă de faţă pe pomeţi şi frunte. 
Astfel, vei contura trăsăturile feţei şi le  
vei pune în valoare.
SFAtUl VERII: cu ajutorul unei 
pensule pentru pudră, conturează, 
aplicând produs imediat sub pomeţi 
şi pe tâmple.

Pasul 1: 
exfoliază
Masează delicat 
pe piele Exfoiantul 
Senses Lagoon 

pentru a îndepărta eficient celulele 
moarte de pe piele. Astfel vei evita 
apariţia petelor sau a culorii neuniforme 
a bronzului, iar aplicarea cremei  
auto-bronzante se va face mult mai uşor. 
SFAtUl VERII: exfoliază-ţi pielea 
întotdeauna după baie sau duş. 
astfel îţi vei pregăti pielea şi 
produsele pentru hidratare vor fi 
mai eficiente.

Pasul 2:
hidratează
Cea mai frecventă cauză 
a bronzului neuniform 
este pielea uscată. 

Înainte de expunerea la soare, aplică  
uleiul-spray cu particule strălucitoare de  
la Skin So Soft care oferă strălucire şi îţi pune 
în valoare bronzul.
SFAtUl VERII: Îl poţi aplica în serile 
călduroase de vară, pentru ca pielea ta să 
strălucească ademenitor!

preţ standard: 176,00 lei
ofertă nelimitată
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++ 2120+4 Mostră Apă de parfum 
Rare Gold 

++ 3580+8 Mostră Apă de parfum 
Far Away

++ 1156+9 Mostră Apă de toaletă 
Passion Dance

++ 1151+0 Mostră Apă de parfum 
Perceive

++ 3439+7 Mostră Apă de parfum 
Avon Sensuelle

++ 3450+4 Mostră Apă de toaletă 
Summer White Sunset

++ 4720+9 Mostră Apă de parfum 
Avon Only Imagine...

++ 0359+0 Mostră Apă de toaletă 
Pretty Fabulous

++ 0006+7 Mostră Apă de toaletă 
Infinite Seduction

++ 1141+1 Mostră Apă de parfum 
Rare Sapphires 

++ 3739+0 Mostră Apă de toaletă 
Slip Into... Daring

++ 4747+2 Mostră Apă de toaletă 
Eternal Magic Enchanted 

++ 4788+6 Mostră Apă de toaletă 
Secret Fantasy

++ 0598+3 Mostră Apă de toaletă 
Miami Party 

++ 3796+0 Mostră Apă de parfum 
Treselle

++ 1402+7 Mostră Apă de toaletă 
Pure O2 pentru Ea 

++ 3369+6 Mostră Apă de toaletă 
Infinite Moment 

++ 0809+4 Mostră Apă de parfum 
Little Red Dress  

++ 3749+9 Mostră Apă de parfum 
Incandessence Lumiere

++ 1424+1 Mostră Apă de toaletă 
Perceive Dew

++ 2768+0 Mostră Apă de toaletă 
Secret Fantasy

++ 2095+8 Mostră Apă de toaletă 
Simply Because pentru Ea

++ 0875+5 Mostră Apă de toaletă 
Slip Into...

++ 1833+3 Mostră Apă de toaletă 
Eternal Magic

++ 2867+0 Mostră Apă de parfum 
Little White Dress 

++ 4714+2 Mostră Apă de toaletă 
Latin Sensation 

++ 4713+4 Mostră Apă de toaletă 
Ballroom Beauty

++ 3934+7 Mostră Apă de parfum 
City Rush pentru Ea

++ 3882+8 Mostră Apă de parfum 
Today Tomorrow Forever 

++ 0641+1 Mostră Apă de parfum 
Herve Leger Intrigue pentru Ea 

++ 0044+8 Mostră Apă de parfum 
Viva by Fergie 

++ 1015+7 Mostră Apă de parfum 
Outspoken Intense by Fergie 

++ 1923+2 Mostră Apă de parfum 
Herve Leger Ete  

++ 1002+5 Mostră Apă de parfum 
Christian Lacroix Nuit pentru Ea 

++ 3644+2 Mostră Apă de parfum 
Outspoken by Fergie 

++ 1692+3 Mostră Apă de parfum 
Herve Leger Femme

++ 2754+0 Mostră Apă de toaletă 
Spotlight

++ 1499+3 Mostră Apă de parfum 
Christian Lacroix Absynthe  

++ 0549+6 Mostră Apă de parfum 
Christian Lacroix Rouge

++ 4979+1 Mostră Apă de parfum 
Today Tomorrow Forever 

++ 2553+6 Mostră Apă de parfum 
Today Tomorrow Forever

++ 1899+4 Mostră Apă de parfum 
Today Tomorrow  
Always Amour

++ 1996+8 Mostră Apă 
de parfum City  
Rush Glamour

Solutions
++ 4834+8  Mostră Cremă de 
zi/ noapte Beautiful Hydration 

++ 0921+7  Mostră Cremă de 
zi/noapte Ageless Bloom

++ 4832+2  Mostră Cremă de 
zi/noapte Youth Minerals

++ 4835+5  Mostră Cremă de 
++ zi/noapte Complete Balance 
++ 4833+0  Mostră Cremă de 
zi/noapte Sensitive Botanicals

++ 1322+7  Mostră 
Gel-cremă hidratant  
Freshest Pure 

++NOU!++

++ 1150+2 Mostră Apă de toaletă 
Just Play pentru El

++ 3686+3 Mostră Apă de toaletă 
Elite Gentleman

++ 3485+0 Mostră Apă de toaletă 
Black Suede Essential

++ 4828+0 Mostră Apă de toaletă 
My Vibe Graffiti

++ 0480+4 Mostră Apă de toaletă 
Individual Blue Free

++ 3390+2 Mostră Apă de toaletă 
Perceive pentru El

++ 0479+6 Mostră Apă de toaletă 
Pure O2 pentru El 

++ 0807+8 Mostră Apă de toaletă 
Perfect Strength 

++ 4748+0 Mostră Apă de toaletă 
Infinite Moment pentru El

++ 1999+2 Mostră Apă de toaletă 
Urban Edge 

++ 2815+9 Mostră Apă de toaletă 
Black Suede Leather 

++ 1973+7 Mostră Apă de toaletă 
Simply Because pentru El 

++ 4861+1 Mostră Apă de toaletă 
True Force

++ 1925+7 Mostră Apă de toaletă 
Avon Signature 

++ 1972+9 Mostră Apă de toaletă 
Black Suede Touch 

++ 4838+9 Mostră Apă de toaletă 
Full Speed 

++ 2712+8 Mostră Apă de toaletă 
Individual Blue

++ 1774+9 Mostră Apă de toaletă 015
++ 1994+3 Mostră Apă de toaletă 
Pro Sport Intense

++ 1138+7 Mostră Apă de toaletă Pro Sport 
++ 1137+9 Mostră Apă de toaletă My Vibe
++ 1913+3 Mostră Apă 
de toaletă Mesmerize

++ 1800+2 Mostră Apă 
de toaletă  
Simply Her

Anew+
++ 4065+9 Mostră Ser Anew 
Reversalist 

++ 2964+5 Mostră Tratament 
de noapte Anew Ultimate 7S 

++ 3236+7 Mostră Cremă de zi 
Anew Platinum 

++ 3134+4 Mostră Cremă-tratament 
Anew Genics

++ 0431+7 Mostră Cremă hidratantă 
Anew Aqua 

++ 3203+7 Mostră Ser Anew Genics 
++ 1790+5 Mostră Tratament 
de noapte Anew Reversalist 

++ 0932+4 Mostră Cremă de zi 
Anew Ultimae 7S 

++ 0977+9 Mostră Cremă 
de noapte Anew Ultimate 7S 

++ 2957+9 Mostră Elixir 
Anew Ultimate 7S

++ 2944+7 Mostră Loţiune 
de zi Anew Ultimate 7S 

++ 2980+1 Mostră 
Loţiune de zi Anew  
Reversalist 

Pentru+Ea

Pentru+El++ 1058+7 Mostră Apă de toaletă 
Summer White

++ 1870+5 Mostră Apă de parfum 
Little Black Dress 

++ 4981+7 Mostră Apă de toaletă 
Pur Blanca

++ 2752+4 Mostră Apă de parfum 
Incandessence

++ 4067+5 Mostră Apă de toaletă 
Pur Blanca Elegance

++ 1800+2 Mostră Apă de toaletă 
Simply Her

++ 1707+9 Mostră Apă 
de parfum Little Black  
Dress

fiecare cu 

1,00

MOSTRE

Îngrijirea 
pielii 

Alege oricare 5+cu+3,75+lei,+ sau oricare 20+cu+10 lei !

Bine ai venit în 
Magazinul de Mostre!

ParFUMUri

Mostrele+sunt+principalele++
tale+instrumente+de+promovare++
a+produselor+Avon!+
Cu ajutorul lor, prietenele tale pot descoperi 
formule, arome sau nuanțe pe gustul lor,  
fiind astfel încurajate să testeze și produsele  
în ambalaj standard. 
Te aşteptăm cu o ofertă de nerefuzat, care îţi dă 
posibilitatea să alegi chiar tu mostrele pe care  
le comanzi, totul la un mini-preţ!

fiecare cu 

1,20

fiecare cu 

1,00

fiecare cu 

1,20

fiecare cu 

1,00

fiecare cu 

1,20

++ 0857+3 Mostră Apă de toaletă 
City Rush pentru El 

++ 0886+2 Mostră Apă de toaletă 
Centre Action

++ 0682+5 Mostră Apă de toaletă 
Herve Leger Intrigue pentru El 

++ 1013+2 Mostră Apă de toaletă 
Christian Lacroix Nuit pentru El

++ 2603+9 Mostră Apă de toaletă 
Herve Leger Homme 

++ 4935+3 Mostră Apă 
de toaletă Today  
Tomorrow Always  
pentru El 

+ 2275+6  Mostră Apă 
de toaletă Be Romantic

++1952+1+ Mostră Cremă BB 
Anew Vitale 

50%
reducere

fiecare cu 

0,75

fiecare cu 

1,20

Anew+Vitale
3871+1 Mostră Cremă 
de ochi Anew Vitale 
3745+7 Mostră Cremă 
de zi Anew Vitale 
4553+4 Mostră 
Cremă de noapte  
Anew Vitale 

4724+1

fiecare cu 

0,75

Mostră+Loţiune+nuanţatoare+
Very+Important+Perfector++
SPF+20

50%++
reducere
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++ 2120+4 Mostră Apă de parfum 
Rare Gold 

++ 3580+8 Mostră Apă de parfum 
Far Away

++ 1156+9 Mostră Apă de toaletă 
Passion Dance

++ 1151+0 Mostră Apă de parfum 
Perceive

++ 3439+7 Mostră Apă de parfum 
Avon Sensuelle

++ 3450+4 Mostră Apă de toaletă 
Summer White Sunset

++ 4720+9 Mostră Apă de parfum 
Avon Only Imagine...

++ 0359+0 Mostră Apă de toaletă 
Pretty Fabulous

++ 0006+7 Mostră Apă de toaletă 
Infinite Seduction

++ 1141+1 Mostră Apă de parfum 
Rare Sapphires 

++ 3739+0 Mostră Apă de toaletă 
Slip Into... Daring

++ 4747+2 Mostră Apă de toaletă 
Eternal Magic Enchanted 

++ 4788+6 Mostră Apă de toaletă 
Secret Fantasy

++ 0598+3 Mostră Apă de toaletă 
Miami Party 

++ 3796+0 Mostră Apă de parfum 
Treselle

++ 1402+7 Mostră Apă de toaletă 
Pure O2 pentru Ea 

++ 3369+6 Mostră Apă de toaletă 
Infinite Moment 

++ 0809+4 Mostră Apă de parfum 
Little Red Dress  

++ 3749+9 Mostră Apă de parfum 
Incandessence Lumiere

++ 1424+1 Mostră Apă de toaletă 
Perceive Dew

++ 2768+0 Mostră Apă de toaletă 
Secret Fantasy

++ 2095+8 Mostră Apă de toaletă 
Simply Because pentru Ea

++ 0875+5 Mostră Apă de toaletă 
Slip Into...

++ 1833+3 Mostră Apă de toaletă 
Eternal Magic

++ 2867+0 Mostră Apă de parfum 
Little White Dress 

++ 4714+2 Mostră Apă de toaletă 
Latin Sensation 

++ 4713+4 Mostră Apă de toaletă 
Ballroom Beauty

++ 3934+7 Mostră Apă de parfum 
City Rush pentru Ea

++ 3882+8 Mostră Apă de parfum 
Today Tomorrow Forever 

++ 0641+1 Mostră Apă de parfum 
Herve Leger Intrigue pentru Ea 

++ 0044+8 Mostră Apă de parfum 
Viva by Fergie 

++ 1015+7 Mostră Apă de parfum 
Outspoken Intense by Fergie 

++ 1923+2 Mostră Apă de parfum 
Herve Leger Ete  

++ 1002+5 Mostră Apă de parfum 
Christian Lacroix Nuit pentru Ea 

++ 3644+2 Mostră Apă de parfum 
Outspoken by Fergie 

++ 1692+3 Mostră Apă de parfum 
Herve Leger Femme

++ 2754+0 Mostră Apă de toaletă 
Spotlight

++ 1499+3 Mostră Apă de parfum 
Christian Lacroix Absynthe  

++ 0549+6 Mostră Apă de parfum 
Christian Lacroix Rouge

++ 4979+1 Mostră Apă de parfum 
Today Tomorrow Forever 

++ 2553+6 Mostră Apă de parfum 
Today Tomorrow Forever

++ 1899+4 Mostră Apă de parfum 
Today Tomorrow  
Always Amour

++ 1996+8 Mostră Apă 
de parfum City  
Rush Glamour

Solutions
++ 4834+8  Mostră Cremă de 
zi/ noapte Beautiful Hydration 

++ 0921+7  Mostră Cremă de 
zi/noapte Ageless Bloom

++ 4832+2  Mostră Cremă de 
zi/noapte Youth Minerals

++ 4835+5  Mostră Cremă de 
++ zi/noapte Complete Balance 
++ 4833+0  Mostră Cremă de 
zi/noapte Sensitive Botanicals

++ 1322+7  Mostră 
Gel-cremă hidratant  
Freshest Pure 

++NOU!++

++ 1150+2 Mostră Apă de toaletă 
Just Play pentru El

++ 3686+3 Mostră Apă de toaletă 
Elite Gentleman

++ 3485+0 Mostră Apă de toaletă 
Black Suede Essential

++ 4828+0 Mostră Apă de toaletă 
My Vibe Graffiti

++ 0480+4 Mostră Apă de toaletă 
Individual Blue Free

++ 3390+2 Mostră Apă de toaletă 
Perceive pentru El

++ 0479+6 Mostră Apă de toaletă 
Pure O2 pentru El 

++ 0807+8 Mostră Apă de toaletă 
Perfect Strength 

++ 4748+0 Mostră Apă de toaletă 
Infinite Moment pentru El

++ 1999+2 Mostră Apă de toaletă 
Urban Edge 

++ 2815+9 Mostră Apă de toaletă 
Black Suede Leather 

++ 1973+7 Mostră Apă de toaletă 
Simply Because pentru El 

++ 4861+1 Mostră Apă de toaletă 
True Force

++ 1925+7 Mostră Apă de toaletă 
Avon Signature 

++ 1972+9 Mostră Apă de toaletă 
Black Suede Touch 

++ 4838+9 Mostră Apă de toaletă 
Full Speed 

++ 2712+8 Mostră Apă de toaletă 
Individual Blue

++ 1774+9 Mostră Apă de toaletă 015
++ 1994+3 Mostră Apă de toaletă 
Pro Sport Intense

++ 1138+7 Mostră Apă de toaletă Pro Sport 
++ 1137+9 Mostră Apă de toaletă My Vibe
++ 1913+3 Mostră Apă 
de toaletă Mesmerize

++ 1800+2 Mostră Apă 
de toaletă  
Simply Her

Anew+
++ 4065+9 Mostră Ser Anew 
Reversalist 

++ 2964+5 Mostră Tratament 
de noapte Anew Ultimate 7S 

++ 3236+7 Mostră Cremă de zi 
Anew Platinum 

++ 3134+4 Mostră Cremă-tratament 
Anew Genics

++ 0431+7 Mostră Cremă hidratantă 
Anew Aqua 

++ 3203+7 Mostră Ser Anew Genics 
++ 1790+5 Mostră Tratament 
de noapte Anew Reversalist 

++ 0932+4 Mostră Cremă de zi 
Anew Ultimae 7S 

++ 0977+9 Mostră Cremă 
de noapte Anew Ultimate 7S 

++ 2957+9 Mostră Elixir 
Anew Ultimate 7S

++ 2944+7 Mostră Loţiune 
de zi Anew Ultimate 7S 

++ 2980+1 Mostră 
Loţiune de zi Anew  
Reversalist 

Pentru+Ea

Pentru+El++ 1058+7 Mostră Apă de toaletă 
Summer White

++ 1870+5 Mostră Apă de parfum 
Little Black Dress 

++ 4981+7 Mostră Apă de toaletă 
Pur Blanca

++ 2752+4 Mostră Apă de parfum 
Incandessence

++ 4067+5 Mostră Apă de toaletă 
Pur Blanca Elegance

++ 1800+2 Mostră Apă de toaletă 
Simply Her

++ 1707+9 Mostră Apă 
de parfum Little Black  
Dress

fiecare cu 

1,00

MOSTRE

Îngrijirea 
pielii 

Alege oricare 5+cu+3,75+lei,+ sau oricare 20+cu+10 lei !

Bine ai venit în 
Magazinul de Mostre!

ParFUMUri

Mostrele+sunt+principalele++
tale+instrumente+de+promovare++
a+produselor+Avon!+
Cu ajutorul lor, prietenele tale pot descoperi 
formule, arome sau nuanțe pe gustul lor,  
fiind astfel încurajate să testeze și produsele  
în ambalaj standard. 
Te aşteptăm cu o ofertă de nerefuzat, care îţi dă 
posibilitatea să alegi chiar tu mostrele pe care  
le comanzi, totul la un mini-preţ!

fiecare cu 

1,20

fiecare cu 

1,00

fiecare cu 

1,20

fiecare cu 

1,00

fiecare cu 

1,20

++ 0857+3 Mostră Apă de toaletă 
City Rush pentru El 

++ 0886+2 Mostră Apă de toaletă 
Centre Action

++ 0682+5 Mostră Apă de toaletă 
Herve Leger Intrigue pentru El 

++ 1013+2 Mostră Apă de toaletă 
Christian Lacroix Nuit pentru El

++ 2603+9 Mostră Apă de toaletă 
Herve Leger Homme 

++ 4935+3 Mostră Apă 
de toaletă Today  
Tomorrow Always  
pentru El 

+ 2275+6  Mostră Apă 
de toaletă Be Romantic

++1952+1+ Mostră Cremă BB 
Anew Vitale 

50%
reducere

fiecare cu 

0,75

fiecare cu 

1,20

Anew+Vitale
3871+1 Mostră Cremă 
de ochi Anew Vitale 
3745+7 Mostră Cremă 
de zi Anew Vitale 
4553+4 Mostră 
Cremă de noapte  
Anew Vitale 

4724+1

fiecare cu 

0,75

Mostră+Loţiune+nuanţatoare+
Very+Important+Perfector++
SPF+20

50%++
reducere
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Faţă
Mostră Fond de ten Ideal 
Flawless:

 + 1832 5 Ivory 
 + 1873 9 Medium Beige
 + 1912 5 Natural Beige 
 + 1854 9 Nude 
 + 1830 9 Shell 

Mostră Fond de ten matifiant
 + 3602 0 Ivory
 + 3257 3 Medium Beige 
 + 3173 2 Natural Beige 
 + 3227 6 Nude 
 + 3393 6 Shell 

Mostră Fond de ten persistent 
 + 0891 2 Ivory  
 + 1053 8 Medium Beige 
 + 1066 0 Natural Beige 
 + 1039 7 Nude  
 + 1045 4 Shell 

Mostră Fond de ten calmant 
 + 3020 5  Ivory  
 + 2949 6  Nude  
 + 2938 9  Cream  
 + 3028 8  Almond  
 + 0989 4  Warmest Beige  

Mostră Fond de ten MagiX 
Cashmere

 + 1799 6 Creamy Natural
 + 1810 1 Ivory
 + 1787 1 Medium Beige
 + 1797 0 Natural Beige
 + 1783 0 Nude

Buze
Mostră Ruj LUXE

 + 0282 4 Couture Copper 
 + 3129 4 Designer Red 
 + 3123 7 Glam Poppy 
 + 3094 0 High Style Coral 
 + 3087 4 Lustering Nude 
 + 3048 6 Nude Slip 
 + 3037 9 Pink Ruffles 
 + 3033 8 Pink Satin 
 + 3032 0 Polished Rose 
 + 3029 6 Provocative Pink 
 + 3024 7 Red Haute 
 + 3026 2 Rose Silk 
 + 3025 4 Runway Plum 
 + 2985 0 Silky Apricot 
 + 2982 7  Stiletto 

Red 

 + 3135 1 Smooth Mocha
 + 3521 2 Soft Pink
 + 1050 4 Tangerine

Mostră Ruj Perfect Kiss
 + 1592 5 Berry Smooch  
 + 1603 0 Caressing Coral 
 + 1607 1 Chic Nude 
 + 1594 1 Coral Connection 
 + 1597 4 Coy Copper 
 + 1590 9 Deep Orchid 
 + 1591 7 Fuchsia Flirt 
 + 1584 2 Kiss Me Pink 
 + 1703 8 Lacy Mauve
 + 1589 1 Lovey Dovey Pink
 + 1545 3 Loving Lilac 
 + 1551 1 Make out Red 
 + 1721 0 Mauve Allure 
 + 1552 9 Natural Glow 
 + 1557 8 Naughty and Nude 
 + 1559 4 Peach Peck 
 + 1562 8 Pink Prance 
 + 1700 4 Pink Wink 
 + 1563 6 Plum Intrigue 
 + 1543 8 Pucker Up Pink 
 + 1544 6 Racy Red 
 + 1921 6 Red Embrace 
 + 1734 3 Smitten Red 
 + 1894 5 Undressed Brown 

Mostră Ruj Ultra Colour Rich:
 + 2660 9 Bronze Treasure 
 + 2663 3 Buttered Rum
 + 2669 0 Cappucino
 + 2604 7 Carnation
 + 2621 1 Chic
 + 2607 0 Country Rose
 + 2601 3 Frostiest Mauve
 + 2623 7 Frozen Rose
 + 2666 6 Iced Coffee
 + 2609 6 Instant Mocha
 + 2657 5 Latte
 + 2656 7 Perfect Peach
 + 2599 9 Pout
 + 2671 6 Red 2000
 + 2606 2 Sparkling Blush
 + 2654 2 Sparkling Bronze
 + 2661 7 Sparkling Nude
 + 2658 3 Sparkling Peach
 + 2661 2 Sparkling Warm Rose
 + 2618 7 Twinkle Pink

fiecare cu 

1,20

Mostră Ruj UCR Plump Pout
 + 3170 8 Beige Nude 
 + 3202 9 Divine Wine 
 + 3214 4 In the Pink 
 + 3212 8 Lilac Shimmer
 + 3213 6 Pink Cooler 
 + 3195 5 Pink Freeze 
 + 3200 3 Shimmer Peach 
 + 3199 7 Terracotta 

Mostră Ruj Ultra Color Rich 
Brilliance:

 + 0189 1 Amethyst Sunset 
 + 0298 0 Apricot Glamour 
 + 0271 7 Berry Glitz 
 + 0292 3 Bronze Brilliance 
 + 0324 4 Gilded Velvet 
 + 0276 6 Pink Paparazzi 
 + 0240 2 Rouge Luxury 
 + 0323 6 Vermillion 

Mostră Ruj Moisture 
Seduction:

 + 0799 7 Garnet Shimmer 
 + 0999 3 Lilac Shimmer
 + 3149 2 Mocha Plum
 + 0913 4 Nude Perfection
 + 3231 8 Rose Ribbons

 + Cremă hidratantă de faţă SPF 
30

 + Loţiune cu Beta Caroten înainte 
de expunerea la soare

 + Spray hidratant pentru pielea 
sensibilă SPF 15

 + Unt de corp calmant după plajă
 + Perle bronzante
 + Tratament pentru prevenirea şi 
tratarea celulitei 

 + Gel pentru conturarea bustului
 + Apă de toaletă Full Speed 
 + Apă de toaletă Full Speed 
Intense

 + Set ,,Energie pentru ten’’
 + Set ,,Regenerare rapidă’’
 + Set ,,Redefinire atentă’’
 + Set ,,Combaterea eficientă a 
ridurilor’’

 + Şerveţele demachiante 
Solutions

 + Piatra ponce
 + Balsam hrănitor cu ulei de argan 
 + Balsam leave-in pentru 
strălucire

 + Balsam pentru părul fin, lipsit 
de volum

 + Balsam pentru menţinerea 
intensităţii culorii părului vopsit

 + Săpun lichid Citrus Burst
 + Săpun lichid Mystique
 + Săpun lichid Waterfall
 + Gel exfoliant pentru corp 
Lagoon

 + Gel exfoliant pentru corp 
Tropics

 + Spumanţi de baie
 + Set ,,Vacanţă fără griji’’

2929 8

MACHIAJ GHIDUL  
CULORILOR

 Toate produsele de machiaj 
Avon într-un singur loc!

Seturi
de Broșuri

Discount fix 10%

Broșura este magazinul 
tău! Descoperă ofertele 
pentru seturile de 
Broșuri în primul pas  
de comandă din pagina  
ta de Reprezentant!

MOSTRE

GHIDUL CULORILOR 2012/2013

expert în machiaj

RO|1 |9 |8 |2 |0

AVON COSMETICS (ROMÂNIA) SRL

STR. DINU VINTILĂ, NR. 11, ET. 13, SECTOR 2, BUCUREŞTI

Tel. Relaţii Clienţi (021)311.85.55

avoncosmetics.ro/Contacteaza-ne

www.avoncosmetics.ro
www.avonspaceblog.ro

www.avonconnects.com.ro

fiecare cu 

1,00

fiecare cu 

1,20

fiecare cu 

3,99

Mostră Fond de ten LUXE:
 + 3991 7 Beige Linen 
 + 3990 9 Medium Bisque 
 + 3948 7 Natural Glamour 
 + 3962 8 Nude Bodice 
 + 3989 1 Porcelain 

Mostră Cremă BB cu SPF 15 
 + 6310 7 Ivory    
 + 6318 0 Medium Beige   
 + 6321 4 Natural Beige   
 + 6323 0 Nude      
 + 6319 8 Shell     fiecare cu 

1,501

2

3

4

RO RO

RO RO
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Răzvan Diraţian
Director General 
Avon România şi 
Republica Moldova

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

Reprezentant:
Nume:

Adresă:

Telefon:

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 umpărare 
Reprezentantului vostru. 

E atât de simplu. RO 9 3 5 1 4

pentru accelerarea 
bronzului

pentru faţă, 
cu SPF 30

pentru hrănirea 
şi calmarea pielii

pentru corp, 
cu SPF 15

creează dependenţă
Un bronz care 

fi ecare cu

11,99 lei

2. Loţiune cu Beta 
Caroten înainte de 

expunerea la soare
200 ml  4750 6

Preţ standard: 27,00  59,95/1L

1. Cremă 
hidratantă 

de faţă SPF 30
50 ml  0139 6

Preţ standard: 31,00  239,80/1L

3. Spray hidratant 
pentru pielea 

sensibilă SPF 15
150 ml  0168 5

Preţ standard: 33,00  79,93/1L

4. Unt de corp 
calmant 

după plajă
200 ml  4758 9

Preţ standard: 24,00  59,95/1L
Noua Apă de parfum

Încearcă hiturile verii

Campania 9/2013
Campanie trendsetter:

02.05.2013 - 22.05.2013
Campanie naţională:

13.06.2013 - 03.07.2013
www.avoncosmetics.ro

Loredana 
recomandă machiajul de

la comandarea oricărui 
alt produs din Broşură.

Produsele sunt disponibile 
şi separat la preţ standard. 
Produsele nu sunt incluse 

în ofertă. Produsele Campaniei 
Respectului nu sunt incluse

în ofertă.
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Răzvan Diraţian
Director General 
Avon România şi 
Republica Moldova

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

Reprezentant:
Nume:

Adresă:

Telefon:

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 umpărare 
Reprezentantului vostru. 

E atât de simplu. RO 9 3 5 1 4

pentru accelerarea 
bronzului

pentru faţă, 
cu SPF 30

pentru hrănirea 
şi calmarea pielii

pentru corp, 
cu SPF 15

creează dependenţă
Un bronz care 

fi ecare cu

11,99 lei

2. Loţiune cu Beta 
Caroten înainte de 

expunerea la soare
200 ml  4750 6

Preţ standard: 27,00  59,95/1L

1. Cremă 
hidratantă 

de faţă SPF 30
50 ml  0139 6

Preţ standard: 31,00  239,80/1L

3. Spray hidratant 
pentru pielea 

sensibilă SPF 15
150 ml  0168 5

Preţ standard: 33,00  79,93/1L

4. Unt de corp 
calmant 

după plajă
200 ml  4758 9

Preţ standard: 24,00  59,95/1L
Noua Apă de parfum

Încearcă hiturile verii

Campania 9/2013
Campanie trendsetter:

02.05.2013 - 22.05.2013
Campanie naţională:

13.06.2013 - 03.07.2013
www.avoncosmetics.ro

Loredana 
recomandă machiajul de

la comandarea oricărui 
alt produs din Broşură.

Produsele sunt disponibile 
şi separat la preţ standard. 
Produsele nu sunt incluse 

în ofertă. Produsele Campaniei 
Respectului nu sunt incluse

în ofertă.
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Răzvan Diraţian
Director General 
Avon România şi 
Republica Moldova

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

Reprezentant:
Nume:

Adresă:

Telefon:

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 umpărare 
Reprezentantului vostru. 

E atât de simplu. RO 9 3 5 1 4

pentru accelerarea 
bronzului

pentru faţă, 
cu SPF 30

pentru hrănirea 
şi calmarea pielii

pentru corp, 
cu SPF 15

creează dependenţă
Un bronz care 

fi ecare cu

11,99 lei

2. Loţiune cu Beta 
Caroten înainte de 

expunerea la soare
200 ml  4750 6

Preţ standard: 27,00  59,95/1L

1. Cremă 
hidratantă 

de faţă SPF 30
50 ml  0139 6

Preţ standard: 31,00  239,80/1L

3. Spray hidratant 
pentru pielea 

sensibilă SPF 15
150 ml  0168 5

Preţ standard: 33,00  79,93/1L

4. Unt de corp 
calmant 

după plajă
200 ml  4758 9

Preţ standard: 24,00  59,95/1L
Noua Apă de parfum

Încearcă hiturile verii

Campania 9/2013
Campanie trendsetter:

02.05.2013 - 22.05.2013
Campanie naţională:

13.06.2013 - 03.07.2013
www.avoncosmetics.ro

Loredana 
recomandă machiajul de

la comandarea oricărui 
alt produs din Broşură.

Produsele sunt disponibile 
şi separat la preţ standard. 
Produsele nu sunt incluse 

în ofertă. Produsele Campaniei 
Respectului nu sunt incluse

în ofertă.
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Răzvan Diraţian
Director General 
Avon România şi 
Republica Moldova

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

Reprezentant:
Nume:

Adresă:

Telefon:

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 umpărare 
Reprezentantului vostru. 

E atât de simplu. RO 9 3 5 1 4

pentru accelerarea 
bronzului

pentru faţă, 
cu SPF 30

pentru hrănirea 
şi calmarea pielii

pentru corp, 
cu SPF 15

creează dependenţă
Un bronz care 

fi ecare cu

11,99 lei

2. Loţiune cu Beta 
Caroten înainte de 

expunerea la soare
200 ml  4750 6

Preţ standard: 27,00  59,95/1L

1. Cremă 
hidratantă 

de faţă SPF 30
50 ml  0139 6

Preţ standard: 31,00  239,80/1L

3. Spray hidratant 
pentru pielea 

sensibilă SPF 15
150 ml  0168 5

Preţ standard: 33,00  79,93/1L

4. Unt de corp 
calmant 

după plajă
200 ml  4758 9

Preţ standard: 24,00  59,95/1L
Noua Apă de parfum

Încearcă hiturile verii

Campania 9/2013
Campanie trendsetter:

02.05.2013 - 22.05.2013
Campanie naţională:

13.06.2013 - 03.07.2013
www.avoncosmetics.ro

Loredana 
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la comandarea oricărui 
alt produs din Broşură.

Produsele sunt disponibile 
şi separat la preţ standard. 
Produsele nu sunt incluse 

în ofertă. Produsele Campaniei 
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Răzvan Diraţian
Director General Avon România şi Republica Moldova

AVON COSMETICS (ROMÂNIA) SRL

Str. Dinu Vintilã nr.11, et.13,

Sector 2, București.
Tel. Relații Clienți (021) 311.85.55

*2866 (din rețele mobile)
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)

Reprezentant:Nume:

Adresă:

Telefon:

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 umpărare 

Reprezentantului vostru. 
E atât de simplu. 

RO 9 3 5 1 4

pentru accelerarea 
bronzului

pentru faţă, cu SPF 30

pentru hrănirea 
şi calmarea pielii

pentru corp, cu SPF 15

creează dependenţă

Un bronz care 

fi ecare cu11,99 lei

2. Loţiune cu Beta 
Caroten înainte de 

expunerea la soare200 ml  4750 6
Preţ standard: 27,00  59,95/1L

1. Cremă hidratantă de faţă SPF 3050 ml  0139 6
Preţ standard: 31,00  239,80/1L

3. Spray hidratant pentru pielea 
sensibilă SPF 15150 ml  0168 5

Preţ standard: 33,00  79,93/1L4. Unt de corp calmant după plajă200 ml  4758 9
Preţ standard: 24,00  59,95/1L

Noua Apă de parfum

Încearcă hiturile verii

Campania 9/2013
Campanie trendsetter:

02.05.2013 - 22.05.2013
Campanie naţională:

13.06.2013 - 03.07.2013
www.avoncosmetics.ro

Loredana recomandă machiajul de

la comandarea oricărui 
alt produs din Broşură.

Produsele sunt disponibile 

şi separat la preţ standard. 

Produsele nu sunt incluse 

în ofertă. Produsele Campaniei 

Respectului nu sunt incluse
în ofertă.
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Alege oricare 5 cu 3,75 lei, sau oricare 20 cu 10 lei !
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Faţă
Mostră Fond de ten Ideal 
Flawless:

 + 1832 5 Ivory 
 + 1873 9 Medium Beige
 + 1912 5 Natural Beige 
 + 1854 9 Nude 
 + 1830 9 Shell 

Mostră Fond de ten matifiant
 + 3602 0 Ivory
 + 3257 3 Medium Beige 
 + 3173 2 Natural Beige 
 + 3227 6 Nude 
 + 3393 6 Shell 

Mostră Fond de ten persistent 
 + 0891 2 Ivory  
 + 1053 8 Medium Beige 
 + 1066 0 Natural Beige 
 + 1039 7 Nude  
 + 1045 4 Shell 

Mostră Fond de ten calmant 
 + 3020 5  Ivory  
 + 2949 6  Nude  
 + 2938 9  Cream  
 + 3028 8  Almond  
 + 0989 4  Warmest Beige  

Mostră Fond de ten MagiX 
Cashmere

 + 1799 6 Creamy Natural
 + 1810 1 Ivory
 + 1787 1 Medium Beige
 + 1797 0 Natural Beige
 + 1783 0 Nude

Buze
Mostră Ruj LUXE

 + 0282 4 Couture Copper 
 + 3129 4 Designer Red 
 + 3123 7 Glam Poppy 
 + 3094 0 High Style Coral 
 + 3087 4 Lustering Nude 
 + 3048 6 Nude Slip 
 + 3037 9 Pink Ruffles 
 + 3033 8 Pink Satin 
 + 3032 0 Polished Rose 
 + 3029 6 Provocative Pink 
 + 3024 7 Red Haute 
 + 3026 2 Rose Silk 
 + 3025 4 Runway Plum 
 + 2985 0 Silky Apricot 
 + 2982 7  Stiletto 

Red 

 + 3135 1 Smooth Mocha
 + 3521 2 Soft Pink
 + 1050 4 Tangerine

Mostră Ruj Perfect Kiss
 + 1592 5 Berry Smooch  
 + 1603 0 Caressing Coral 
 + 1607 1 Chic Nude 
 + 1594 1 Coral Connection 
 + 1597 4 Coy Copper 
 + 1590 9 Deep Orchid 
 + 1591 7 Fuchsia Flirt 
 + 1584 2 Kiss Me Pink 
 + 1703 8 Lacy Mauve
 + 1589 1 Lovey Dovey Pink
 + 1545 3 Loving Lilac 
 + 1551 1 Make out Red 
 + 1721 0 Mauve Allure 
 + 1552 9 Natural Glow 
 + 1557 8 Naughty and Nude 
 + 1559 4 Peach Peck 
 + 1562 8 Pink Prance 
 + 1700 4 Pink Wink 
 + 1563 6 Plum Intrigue 
 + 1543 8 Pucker Up Pink 
 + 1544 6 Racy Red 
 + 1921 6 Red Embrace 
 + 1734 3 Smitten Red 
 + 1894 5 Undressed Brown 

Mostră Ruj Ultra Colour Rich:
 + 2660 9 Bronze Treasure 
 + 2663 3 Buttered Rum
 + 2669 0 Cappucino
 + 2604 7 Carnation
 + 2621 1 Chic
 + 2607 0 Country Rose
 + 2601 3 Frostiest Mauve
 + 2623 7 Frozen Rose
 + 2666 6 Iced Coffee
 + 2609 6 Instant Mocha
 + 2657 5 Latte
 + 2656 7 Perfect Peach
 + 2599 9 Pout
 + 2671 6 Red 2000
 + 2606 2 Sparkling Blush
 + 2654 2 Sparkling Bronze
 + 2661 7 Sparkling Nude
 + 2658 3 Sparkling Peach
 + 2661 2 Sparkling Warm Rose
 + 2618 7 Twinkle Pink

fiecare cu 

1,20

Mostră Ruj UCR Plump Pout
 + 3170 8 Beige Nude 
 + 3202 9 Divine Wine 
 + 3214 4 In the Pink 
 + 3212 8 Lilac Shimmer
 + 3213 6 Pink Cooler 
 + 3195 5 Pink Freeze 
 + 3200 3 Shimmer Peach 
 + 3199 7 Terracotta 

Mostră Ruj Ultra Color Rich 
Brilliance:

 + 0189 1 Amethyst Sunset 
 + 0298 0 Apricot Glamour 
 + 0271 7 Berry Glitz 
 + 0292 3 Bronze Brilliance 
 + 0324 4 Gilded Velvet 
 + 0276 6 Pink Paparazzi 
 + 0240 2 Rouge Luxury 
 + 0323 6 Vermillion 

Mostră Ruj Moisture 
Seduction:

 + 0799 7 Garnet Shimmer 
 + 0999 3 Lilac Shimmer
 + 3149 2 Mocha Plum
 + 0913 4 Nude Perfection
 + 3231 8 Rose Ribbons

 + Cremă hidratantă de faţă SPF 
30

 + Loţiune cu Beta Caroten înainte 
de expunerea la soare

 + Spray hidratant pentru pielea 
sensibilă SPF 15

 + Unt de corp calmant după plajă
 + Perle bronzante
 + Tratament pentru prevenirea şi 
tratarea celulitei 

 + Gel pentru conturarea bustului
 + Apă de toaletă Full Speed 
 + Apă de toaletă Full Speed 
Intense

 + Set ,,Energie pentru ten’’
 + Set ,,Regenerare rapidă’’
 + Set ,,Redefinire atentă’’
 + Set ,,Combaterea eficientă a 
ridurilor’’

 + Şerveţele demachiante 
Solutions

 + Piatra ponce
 + Balsam hrănitor cu ulei de argan 
 + Balsam leave-in pentru 
strălucire

 + Balsam pentru părul fin, lipsit 
de volum

 + Balsam pentru menţinerea 
intensităţii culorii părului vopsit

 + Săpun lichid Citrus Burst
 + Săpun lichid Mystique
 + Săpun lichid Waterfall
 + Gel exfoliant pentru corp 
Lagoon

 + Gel exfoliant pentru corp 
Tropics

 + Spumanţi de baie
 + Set ,,Vacanţă fără griji’’

2929 8

MACHIAJ GHIDUL  
CULORILOR

 Toate produsele de machiaj 
Avon într-un singur loc!

Seturi
de Broșuri

Discount fix 10%

Broșura este magazinul 
tău! Descoperă ofertele 
pentru seturile de 
Broșuri în primul pas  
de comandă din pagina  
ta de Reprezentant!

MOSTRE

GHIDUL CULORILOR 2012/2013

expert în machiaj

RO|1 |9 |8 |2 |0

AVON COSMETICS (ROMÂNIA) SRL

STR. DINU VINTILĂ, NR. 11, ET. 13, SECTOR 2, BUCUREŞTI

Tel. Relaţii Clienţi (021)311.85.55

avoncosmetics.ro/Contacteaza-ne

www.avoncosmetics.ro
www.avonspaceblog.ro

www.avonconnects.com.ro

fiecare cu 

1,00

fiecare cu 

1,20

fiecare cu 

3,99

Mostră Fond de ten LUXE:
 + 3991 7 Beige Linen 
 + 3990 9 Medium Bisque 
 + 3948 7 Natural Glamour 
 + 3962 8 Nude Bodice 
 + 3989 1 Porcelain 

Mostră Cremă BB cu SPF 15 
 + 6310 7 Ivory    
 + 6318 0 Medium Beige   
 + 6321 4 Natural Beige   
 + 6323 0 Nude      
 + 6319 8 Shell     fiecare cu 

1,501
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Răzvan Diraţian
Director General 
Avon România şi 
Republica Moldova

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

Reprezentant:
Nume:

Adresă:

Telefon:

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 umpărare 
Reprezentantului vostru. 

E atât de simplu. RO 9 3 5 1 4

pentru accelerarea 
bronzului

pentru faţă, 
cu SPF 30

pentru hrănirea 
şi calmarea pielii

pentru corp, 
cu SPF 15

creează dependenţă
Un bronz care 

fi ecare cu

11,99 lei

2. Loţiune cu Beta 
Caroten înainte de 

expunerea la soare
200 ml  4750 6

Preţ standard: 27,00  59,95/1L

1. Cremă 
hidratantă 

de faţă SPF 30
50 ml  0139 6

Preţ standard: 31,00  239,80/1L

3. Spray hidratant 
pentru pielea 

sensibilă SPF 15
150 ml  0168 5

Preţ standard: 33,00  79,93/1L

4. Unt de corp 
calmant 

după plajă
200 ml  4758 9

Preţ standard: 24,00  59,95/1L
Noua Apă de parfum

Încearcă hiturile verii

Campania 9/2013
Campanie trendsetter:

02.05.2013 - 22.05.2013
Campanie naţională:

13.06.2013 - 03.07.2013
www.avoncosmetics.ro

Loredana 
recomandă machiajul de

la comandarea oricărui 
alt produs din Broşură.

Produsele sunt disponibile 
şi separat la preţ standard. 
Produsele nu sunt incluse 

în ofertă. Produsele Campaniei 
Respectului nu sunt incluse

în ofertă.
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Răzvan Diraţian
Director General 
Avon România şi 
Republica Moldova

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

Reprezentant:
Nume:

Adresă:

Telefon:

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 umpărare 
Reprezentantului vostru. 

E atât de simplu. RO 9 3 5 1 4

pentru accelerarea 
bronzului

pentru faţă, 
cu SPF 30

pentru hrănirea 
şi calmarea pielii

pentru corp, 
cu SPF 15

creează dependenţă
Un bronz care 

fi ecare cu

11,99 lei

2. Loţiune cu Beta 
Caroten înainte de 

expunerea la soare
200 ml  4750 6

Preţ standard: 27,00  59,95/1L

1. Cremă 
hidratantă 

de faţă SPF 30
50 ml  0139 6

Preţ standard: 31,00  239,80/1L

3. Spray hidratant 
pentru pielea 

sensibilă SPF 15
150 ml  0168 5

Preţ standard: 33,00  79,93/1L

4. Unt de corp 
calmant 

după plajă
200 ml  4758 9

Preţ standard: 24,00  59,95/1L
Noua Apă de parfum

Încearcă hiturile verii

Campania 9/2013
Campanie trendsetter:

02.05.2013 - 22.05.2013
Campanie naţională:

13.06.2013 - 03.07.2013
www.avoncosmetics.ro

Loredana 
recomandă machiajul de

la comandarea oricărui 
alt produs din Broşură.

Produsele sunt disponibile 
şi separat la preţ standard. 
Produsele nu sunt incluse 

în ofertă. Produsele Campaniei 
Respectului nu sunt incluse

în ofertă.
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Răzvan Diraţian
Director General 
Avon România şi 
Republica Moldova

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

Reprezentant:
Nume:

Adresă:

Telefon:

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 umpărare 
Reprezentantului vostru. 

E atât de simplu. RO 9 3 5 1 4

pentru accelerarea 
bronzului

pentru faţă, 
cu SPF 30

pentru hrănirea 
şi calmarea pielii

pentru corp, 
cu SPF 15

creează dependenţă
Un bronz care 

fi ecare cu

11,99 lei

2. Loţiune cu Beta 
Caroten înainte de 

expunerea la soare
200 ml  4750 6

Preţ standard: 27,00  59,95/1L

1. Cremă 
hidratantă 

de faţă SPF 30
50 ml  0139 6

Preţ standard: 31,00  239,80/1L

3. Spray hidratant 
pentru pielea 

sensibilă SPF 15
150 ml  0168 5

Preţ standard: 33,00  79,93/1L

4. Unt de corp 
calmant 

după plajă
200 ml  4758 9

Preţ standard: 24,00  59,95/1L
Noua Apă de parfum

Încearcă hiturile verii
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13.06.2013 - 03.07.2013
www.avoncosmetics.ro

Loredana 
recomandă machiajul de
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şi separat la preţ standard. 
Produsele nu sunt incluse 
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Respectului nu sunt incluse
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Răzvan Diraţian
Director General 
Avon România şi 
Republica Moldova

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

Reprezentant:
Nume:

Adresă:

Telefon:

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 umpărare 
Reprezentantului vostru. 

E atât de simplu. RO 9 3 5 1 4

pentru accelerarea 
bronzului

pentru faţă, 
cu SPF 30

pentru hrănirea 
şi calmarea pielii

pentru corp, 
cu SPF 15

creează dependenţă
Un bronz care 

fi ecare cu

11,99 lei

2. Loţiune cu Beta 
Caroten înainte de 

expunerea la soare
200 ml  4750 6

Preţ standard: 27,00  59,95/1L

1. Cremă 
hidratantă 

de faţă SPF 30
50 ml  0139 6

Preţ standard: 31,00  239,80/1L

3. Spray hidratant 
pentru pielea 

sensibilă SPF 15
150 ml  0168 5

Preţ standard: 33,00  79,93/1L

4. Unt de corp 
calmant 

după plajă
200 ml  4758 9

Preţ standard: 24,00  59,95/1L
Noua Apă de parfum

Încearcă hiturile verii

Campania 9/2013
Campanie trendsetter:

02.05.2013 - 22.05.2013
Campanie naţională:

13.06.2013 - 03.07.2013
www.avoncosmetics.ro

Loredana 
recomandă machiajul de

la comandarea oricărui 
alt produs din Broşură.

Produsele sunt disponibile 
şi separat la preţ standard. 
Produsele nu sunt incluse 

în ofertă. Produsele Campaniei 
Respectului nu sunt incluse

în ofertă.
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Alege oricare 5 cu 3,75 lei, sau oricare 20 cu 10 lei !
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20 21Zona RepReZentanţiloR

Nu trebuie să fii sportiv de performanţă 
sau o vedetă veşnic în turneu pentru 
a avea o viaţă agitată. Uneori, e suficient 
să fii mamă a doi băieţei gemeni şi să 
lucrezi în departamentul financiar într-o 
companie multinaţională din Bucureşti 
pentru ca lucrurile să se întâmple într-un 
ritm foarte, foarte alert. De unde mai 
pui că persoana pe care vrem să v-o 
prezentăm în această campanie este şi 
Reprezentant Avon de Top, ajungând 
anul acesta în nivelul Aur din Clubul 
Nova. Iuliana Porcescu are 32 de ani şi 
a ajuns la concluzia că Avon este doza de 
echilibru din viaţa ei. “Eram în primul an 
de facultate când o prietenă mi-a arătat 
Broşura şi n-am putut rezista tentaţiei de 
a-mi cumpăra un ruj, mai ales pentru  
că primeam şi un lac de unghii gratuit.  
A doua oară când am vrut să dau 
comandă la Avon, am hotărât să devin 
eu însămi Reprezentant şi nu am mai 
ratat nicio campanie de atunci! Nici 
nu-mi vine să cred cum au trecut 14 
ani! S-au schimbat multe lucruri în viaţa 
mea, m-am maturizat, am devenit soţie, 
mamă şi un bun profesionist, iar Avon 
a fost mereu lângă mine”.
 
Iuliana n-ar putea să stea o zi fără să 
comunice, fără să se împrietenească 
cu cineva, aşa că activitatea de 
Reprezentant i s-a potrivit ca o mânuşă. 

IulIana, 
RepRezentant 
din Bucureşti: 

“Orice Broşură nouă e o bucurie şi vreau 
s-o împărtăşesc cu toate prietenele 
mele. Vorbim despre noutăţi, despre 
cele mai bune oferte, testăm mostre şi 
râdem împreună. Primul meu obiectiv 
e să îmi mulţumesc toate prietenele iar 
beneficiile vin la pachet: obţin discountul 
maxim, câştig premiile din programele 
Reprezentanţilor şi…cu puţin efort…mă 
calific în clubul celor mai buni.”
 
“Îmi plac beneficiile din Club, mă ajută 
să îmi desfăşor activitatea mai uşor şi 
mai profesionist, însă cea mai mare 
bucurie e excursia la munte sau la mare, 
de care mă bucur alături de soţul meu. 
Anul acesta vreau să-i iau cu mine şi pe 
micuţii mei şi să sărbătorim în familie.”

avon este doza mea de echilibru!

VRei să te califici şi tu în 
clubul noVa?

E important să fii activ cu o comandă 15 din 
17 campanii şi să atingi pragurile de comandă 
pentru calificarea pe nivelurile Bronz, Argint, 
Aur sau Platină!
Te vei bucura de produse cu mega discount, 
de broşuri gratuite, de seturi de produse sau 
călătorii la munte sau la mare. În plus, primii 
10 Reprezentanţi din ţară vor călători în 2014 
la Lisabona!
Citeşte mai multe în pagina ta de Reprezentant, 
secţiunea Campania Curentă, Clubul Nova.
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�MISIUNEA�TA�  

ÎN 2013 - SUCCES PE 
TOATĂ�LINIA!

�CLICK.�CITEŞTE.�DISTRIBUIE!

CÂND:

DE�CE:

CE TREBUIE�SĂ�FACI:

CUM:

 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! 

Beneficii pentru tine... la un click distanță!

Misiunea ta în Campania 9 . . . Încurajează-ți prietenele să folosescă produse premium!

Încearcă sa îți încurajezi prietenele să schimbe 
produsele folosite o dată la câteva campanii, însă 
prezintă doar un singur produs o dată. În acest 
fel, vor avea suficient timp să observe beneficiile 
produselor pe care le-ai recomandat și vor avea 
încredere în noile recomandări din partea ta.

Mai multe beneficii pentru prietenele tale înseamnă 
mai multe beneficii pentru tine. 
Produsele premium sunt la prețuri mai mari, ceea 
ce înseamnă mai multe beneficii pentru tine. Dacă 
o prietenă comandă o cremă hidratantă pentru 
față din gama Avon Care, o dată la 2 campanii și o 
convingi de beneficiile cremelor de zi din gama Anew 
adecvate necesităților tenului său, vei vedea singură 
cum beneficiile tale sporesc pe zi ce trece!

Trebuie să ai: 
• Broşuri 
• Mostre
• Produse DEMO şi Vă recomandăm

Identifică produsele folosite de fiecare dintre prietenele 
tale și prezintă-le posibilitatea de a încerca produse cu 
proprietăți similare (spre exemplu: arome asemănătoare, 
vârsta căreia se adresează, tipul de ten/piele/păr 
pentru care se potrivește) dar cu mai multe beneficii.
Spre exemplu dacă una dintre prietenele tale în vârstă de 
50 de ani folosește Cremă de față Avon Care, recomandă 
Crema de zi Anew Ultimate.  
Este mai ușor decât crezi! Secretul este să demonstrezi 
beneficiile produselor prin mostre, astfel încât prietenele 
tale să poată observa rezultatele cu ochii lor.

Cu siguranță Geanta Hallie din Broșura 9 
nu a trecut neobservată! Acest accesoriu 
modern este și deosebit de practic. Te 
gândeai cum să vorbești despre ea? 

O poți aduce în discuție de fiecare dată când se 
vorbește despre vacanțe sau călătorii. 
ÎnVAță CUM ÎțI POțI MAxIMIzA BEnEfICIIlE CU 
OfErTElE DIn BrOșUrIlE AVOn, ACCESânD 
SITE-Ul www.AVOnCOSMETICS.rO

În�culise!
Intră pe site și  
împărtășește-le prietenelor 
tale fotografiile de la ședința 
foto pentru noua Apă de 
parfum little Gold Dress.

Este o modalitate excelentă 
de a crește interesul 
prietenelor tale pentru 
Broșură. știi că tuturor ne 
place să aruncăm o privire 
în lumea strălucitoare a 
modelelor internaționale.

Află totul pe 
www.avoncosmetics.ro

Învață cum să î ți crești 
beneficiile cu gama Avon 
footworks.
Accesează articolele de pe 

site și învață cum să foloseşti 
informaţiile spre beneficiul tău! 
Împărtășește prietenelor tale 
secretele nou aflate și învață-le 
cum să facă să se bucure de 
o pedichiura ca la carte chiar 
la ele acasă! Pentru că la Avon 
găsești tot ce ai nevoie!

Fii profesionistă în 
arta machiajului!În�paşI�de�

vaCanţă�Cu�
FootworKs!

Să 
POrnIM  
lA DrUM!

Accesează link-ul 
www.youtube.com/AvonCosmeticsRomania�
şi urmăreşte tutorialele de machiaj pregătite de 
specialiştii noştri. Campanie de campanie, poţi 
urmări un nou filmuleţ cu trucuri şi sfaturi de 
machiaj. foloseşte-l pentru a îţi însuşi cunoştinţele 
şi pentru a le împărtăşi apoi prietenelor tale. 
Experimentaţi împreună! Astfel îţi poţi construi 
relaţii de lungă durată şi poţi profita de mai multe 
beneficii!

UrMărEşTE CElE MAI rECEnTE 
TUTOrIAlE DE MACHIAj:
www.yOUTUBE.COM/AVOnCOSMETICSrOMAnIA

PLANUL�CAMPANIEI

MAI MUlTE InfOrMAțII PE
www.AVOnCOSMETICS.rO

Pan_1309_0012   22 3/22/13   3:03 PM
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Nu rata super ofertele din pasul 3 de comandă din pagina ta de Reprezentant!

În lumina reflectoarelor cu 

    Little GoLd dRess 

Cremă BB Anew Vitale
fiecare set cu 15,99 lei!

Setul 1 conține:
•  Gel de duș Senses Citrus 

Burst (250 ml)
•  Apă de toaletă Scentini 

Citrus Chill (30 ml)

Vara aceasta 
atragi priviri 
cu bronzul perfect!

Preț standard: 48,00

Setul 2 
conține:

• Gel de duș Senses 
Reflection (250 ml)

• Apă de toaletă 
Scentini Plum Twist 

(30 ml)

Setul 3 conține:
•  Gel de duș Senses 

Garden of Eden (250 ml)
•  Apă de toaletă Scentini 

Rose Fizz (30 ml)

Fii cu ochii 
pe online!

 OFERTĂ 
DEMO  

my

mAGAziNe

cAMPAniA 09/2013

mai multe  
detalii pe 

www.avoncosmetics.ro

este secretul 
beneficiilor 

mari!

65% 
RedUCeRe

CAMPAniA 09/2013
Campanie trendsetter:

02.05.2013 - 22.05.2013
Campanie naţională:

13.06.2013 - 03.07.2013
www.avoncosmetics.ro

www.avonconnects.com.ro
www.avonspaceblog.ro

www.facebook.com/AvonSpace
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