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Programe pentru Reprezentanți Programe pentru Reprezentanți 15
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SPECIAL pentru tine! 

SET ÎNTR-O SUPER OFERTĂ 13396

Programe pentru Reprezentanţi15
Broșura Programe pentru Reprezentanţi

EŞTI AMBIŢIOASĂ, VESELĂ ŞI HOTĂRÂTĂ.
Îţi mulţumim!

Dublează-ţi bucuria cu premii senzaţionale!

»
»
»

Loţiune de corp Far Away REBEL, 150 ml

Mini-apă de parfum Far Away REBEL, 10 ml

Lac de unghii TRUE COLOUR PRO NAIL +, 
nuanţa Decadence, 10 ml

Setul conţine:

3333

Mențiuni: În acest program pot participa toți Reprezentanții înscriși în Avon. Premiile pot fi câștigate o singură dată per Reprezentant. Valoarea de 270 lei poate 
fi cumulată din mai multe comenzi în Campania 15. Comenzile cumulate trebuie să includă cel puţin un ruj sau un luciu de buze din Broșură. Lista produselor 
participante în acest program este disponibilă în pagina de Reprezentant. Cadourile vor fi livrate automat, când condiția este îndeplinită. Avon își rezervă dreptul de 
a înlocui produsele oferite ca premiu cu altele similare ca preț și funcționalitate, în cazul indisponibilităţii acestora în stoc.

PRIMEŞTI 
GRATUIT 
SETUL

AmethystAmethyst

DACĂ PLASEZI ÎN C15 

COMENZI DE 
MINIMUM 270 DE LEI 

cu cel puţin un ruj sau un 
luciu de buze inclus. 

Dublează-ţi bucuria cu premii senzaţionale!

DACĂ PLASEZI ÎN C15

pentru tine! 

Dark and Stormy Maneater

  

5990 7

  Setul conține: 
•   Ulei ser hidratant 

cu un Complex de Uleiuri 
de argan și cocos  (100 ml)

•   Ruj lichid mark. cu aspect 
lucios sau mat (7 ml) 

•   Spray parfumat Frozen  (100 ml)
•   Apă de parfum TTA Today  (50 ml)
•   Apă micelară 

Avon True Nutra E� ects 
infuzată cu ulei  (200 ml)

 Preț standard:  224,50

cu doar 133,96

     

5989 9

Adică vei achita: 80,38

Ofertă limitată - 1 per Reprezentant. Prețul seturilor este calculat în baza ofertelor din Broșură. 
Discount-ul de 40% se va acorda la o comandă de minimum 75 de kei.
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