
ЗУСТРІЧАЙМОСЬ  
в AVON!

БУДЬ  
ЯСКРАВОЮ!

Для сяючої шкіри Віра Брєжнєва вже обрала Solutions.
Розкрий свою природну красу цієї весни і Ти!

Екстракт райських зерен  
для відновлення та зволоження шкіри

Мій догляд за шкірою? Простий. 
Мій вибір – Solutions  
та сяюча шкіра день за днем.

Віра Брєжнєва



***** За результатами дослідження, проведеного ТОВ «Тейлор Нельсон Софрес Україна» та ТОВ «Вибір року Україна»,  
кращим товаром 2010 року в Україні у номінації «Декоративна косметика» та кращим товаром 2011 року в Україні  

у номінації «Лінія засобів для догляду за обличчям» було визнано торгову марку «Avon».

БУДЬ КРАЩОЮ РАЗОМ З КРАЩИМИ!*****

ДОСЯГАЙ НОВИХ ВИСОТ! ЗАВЖДИ ЙДИ ВПЕРЕД!
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Стань Представником Avon 
в період з 16 квітня 2012 р. 
до 27 травня 2012 р.** 

Розмісти замовлення на 
придбання продукції на 
суму від 400 грн за цінами 
каталогу***

Отримай у подарунок**** 

денний та нічний креми  
Solutions лінії «Зволоження 
від природи» із замовленням 
наступної Кампанії

Отримай можливість одержати  
2 креми Solutions!

Приєднуйся до Avon!
А ще купуй косметику зі знижкою  

до 30%* від цін каталогу!

Бажаєш більше?
На тебе чекає безліч подарунків та переваг інших Програм.

Деталі на www.avon.ua

Зволожувальні  
денний та нічний  

креми для обличчя  
«Зволоження від природи»

* Знижка надається з К04/2012 до К13/2012 (з 5 березня 2012 р. до 30 вересня 2012 р. включно) по всій території 
України Представникам, які протягом більше ніж дві Кампанії поспіль розмістили замовлення на придбання 
продукції від 225 грн кожне за цінами каталогу.

** Програма діє з 16.04.2012 р. до 27.05.2012 р. по всій території України. Детальні умови 
Програми знаходяться на сайті www.avon.ua. Організатор Програми: ДП «Ейвон 
Косметікс Юкрейн». Виконання умов даної Програми прирівнюється до виконання 
першого рівня Програми розвитку Нових Представників.

*** Для виконання умов Програми товари на відповідну суму за цінами каталогу мають 
бути придбані одним замовленням.

**** Під подарунком мається на увазі придбання заохочувального товару за 1 грн з ПДВ. 
Кількість заохочувального товару обмежена. Зображення може відрізнятися від оригіналу.  
У разі закінчення таких товарів Організатор має право замінити їх на інші заохочення.


