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DĂRUIEȘTI 
ZÂMBETE
ȘI PRIMEȘTI
RĂSFĂȚ !

TRĂIEȘTE FIECARE 
CLIPĂ CU
CHERISH THE 
MOMENT !

PARTICIPĂ LA
EVENIMENTELE
ROZ !

Fericirea este atunci 
când îi ajuți pe ceilalți

DAIANA MOANEA,
Reprezentantă Avon, Timișoara
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Momentele tale de răsfăț 
încep acasă!
Dăruiește-ți timp pentru tine!

Prețuiește fiecare clipă!
CHERISH THE MOMENT este parfumul menit 
să îți ofere aroma neprețuită de care ai nevoie pentru 
a face din fiecare moment o oportunitate de a te prețui.

Comandă

MINIM 6 APE 
DE PARFUM

Avon Cherish și/sau 
Avon Cherish the Moment și

VEI PRIMI

50%
DISCOUNT

PENTRU ACESTEA

Comandă

MINIM 3 APE 
DE PARFUM

Avon Cherish și/sau 
Avon Cherish the Moment și

VEI PRIMI

40%
DISCOUNT

PENTRU ACESTEA

Cumulezi comenzi de
MINIMUM 260 LEI

în Campania 9 și în Campania 
următoare, la o comandă de 

MINIMUM 120 LEI primești

SETUL DE
3 PRODUSE
PLANET SPA
CU 1 LEU*

Produsele nu se pot cumula din mai multe comenzi. Programul este valabil ori de câte ori este îndeplinită condiția.
Apa de parfum Avon Cherish the Moment prezentă în kit-ul ,,Beneficii la pachet” nu participă în program.

SETUL PLANET SPA 
CADOU CONȚINE:
» Elixirul pentru baie 

Sweet Sensuality (250 ml)
» Spray-ul de corp 

Planet Spa Aroma Therapy 
cu miresme senzuale (100 ml)

» Mască pentru ten 
Revitalising Retreat 
cu ginseng chinezesc (75 ml)

*Premiul se acordă o singură dată pe Reprezentant.
Setul se livrează automat cu 1 leu în Campania 10, la o comandă minimă de 120 de lei.
În acest program pot participa doar Reprezentanții înregistrați până în Campania 7/2016 inclusiv.



GEANTĂ DE 
PLAJĂ CU 
BUZUNAR 
TERMOIZOLANT 
31,50 x 40 cm

PROSOP 
DE PLAJĂ 
Bumbac
70 x 140 cm
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Adaugă un pic de culoare 
în comenzile tale!
Este ultima campanie de calificare 
pentru a câștiga placa de păr.

Fii Reprezentant de Top
și câștigă premii care-ți dau
poftă de viață! 
Ce planuri ți-ai făcut pentru vara aceasta?
Noi îți propunem să atragi toate privirile pe plajă,
cu colecția de accesorii cu buline creată exclusiv 
pentru Reprezentanții de Top.

Premiul se va acordă în Campania 10. Avon își rezervă dreptul de a modifica premiile cu unele de o valoare similară. 
Premiul se primește odată cu prima comandă din Campania 10. Premiul se acordă o singură dată pe Reprezentant.

Programul este valabil o singură dată pe Reprezentant. Lista de produse participante în program poate fi consultată din pagina 
de Reprezentant. Placa va fi livrată automat la îndeplinirea condiției, în Campania 10. Valoarea de 300 de lei poate fi cumulată din 
mai multe comenzi, în cadrul fiecărei campanii.

Cumulează comenzi
în valoare totală de

MINIMUM 2250 LEI
pe perioada

Campaniilor C7-C9 și

VEI PRIMI

GRATUIT
GEANTA ȘI PROSOPUL 

PINK DOTS.

Achiziționează produse de 
machiaj Avon în valoare de

MINIMUM 300 DE LEI
în FIECARE dintre

Campaniile C07-C09 și

CÂȘTIGI

GARANTAT
PLACA DE

ÎNDREPTAT PĂRUL
PHILIPS ESSENTIAL CARE

PLACĂ DE ÎNDREPTAT PĂRUL
PHILIPS ESSENTIAL CARE

Placă lungă pentru îndreptare rapidă și ușoară,
temperatură profesională de 210°C pentru rezultate perfecte,

clemă de închidere pentru mâner, care facilitează stocarea 
în siguranță, cablu de alimentare de 1.8 m.
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Tu schimbi lumea prin 
implicare!

Ştii care e cea mai mare satisfacţie
pe care o ai atunci când eşti în echipa Avon?

Cum poți susține 
Evenimentele Roz?

În România, anual 9000 de femei sunt 
diagnosticate cu cancer la sân.

Tot atâtea ar putea fi salvate dacă ar şti că, depistat 
la timp, cancerul la sân poate fi vindecat.

Împreună, prin produsele sociale Avon,
am donat peste 2,5 milioane de dolari 

pentru româncele care 
luptă împotriva cancerului la sân.

Avem puterea de a schimba lumea! 
De aceea, te invităm să arătăm încă o 

dată că frumuseţea înseamnă sănătate. 

Reprezinţi
cea mai mare 

comunitate 
de  voluntari
din România...

și cea mai puternică.

PARTICIPĂ LA

EVENIMENTELE ROZ AVON!
DETALII PE  STOP CANCER LA SAN

Achiziționează orice produs din
CAMPANIA PENTRU SĂNĂTATEA SÂNILOR
și donezi 100% din profit în proiecte care sprijină 

lupta împotriva cancerului la sân!

INTRĂ PE

WWW.DONEAZACUAVON.RO
ȘI AFLĂ CUM TE POȚI IMPLICA ȘI MAI MULT!

Ursuleț 
de pluș 

Cod 2854 8

25,00 LEI

Portfard
roz

Cod 2204 6

20,00 LEI

Set de 2 
pixuri roz

Cod 6395 8

10,00 LEI


