
TERVETULOA AVONILLE!
Kuuden ensimmäisen aktiivisuuskampanjasi edut

Ohjelma uusille konsulteille, jotka liittyvät AVONiin 
23.12-23.3.2016 (K01-K04) välisenä aikana

3,50 €
Vain

15 NÄYTTEEN SETTI!
Setin tilausnumero:

8010 1
Normaalihinta 4,40 €

5 SEURAAVAN KAMPANJAN KUVASTOA!
Setin tilausnumero:

8815 3
Normaalihinta: 2,30 €

UUDEN KONSULTIN OHJELMAN EHDOT JA SÄÄNNÖT

• Jos jätät yhden kampanjan välistä, et valitettavasti ole oikeutettu ohjelman 
jatkamiseen.

• Voit tilata yhden etutuotteen/-setin per kampanja.
• Jotta saat tilattua etutuotteen, lisää tilaukseesi tästä esitteestä löytyvä 

tilausnumero.
• Tarkemmat ehdot ja ohjelman säännöt löydät osoitteesta www.avon.fi .
• Tilauksia ei lasketa yhteen. Tarjouksen lunastamiseen vaaditun tilaussumman 

(50 € tai 100 €) tulee täyttyä yhdessä tilauksessa.
• AVON pidättää oikeuden muutta ohjelman etuja tai peruuttaa sen 

kokonaisuudessaan.
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Hurmaannu AVON Dreams 
-tuoksun ruusuisesta, luumulla 
ja puuaromeilla höystetystä 
olemuksesta, joka pitää mielesi 
pirteänä.

uutuus

Ota ensimmäiset 
ASKELEET 
KOLMIVAIHEISESSA 
KAUNEUSOHJELMASSAMME
Asiantuntevan myyntitiimimme avustuksella

1,90 €
Vain



0,10 € 
Vain

0,10 € 
Vain

2. tason sett i
Tee 100 € ylittävän tilaus toisessa 
aktiivisuuskampanjassasi ja saat 
0,10 € etuhintaan:

1. Fantastically fi rming vartalokuorinta, 200 ml
2. Indulgent spa ritual vartalovoide, 200 ml
3. Indulgent spa ritual kylpyeliksiiri, 250 ml
4. Indulgent spa ritual suklaanaamio, 75 ml

Setin tilausnumero: 

7816 2 Setin normaalihinta: 57 €

1. tason sett i
Tee 50 € ylittävän tilaus toisessa 
aktiivisuuskampanjassasi ja saat 
0,10 € etuhintaan:

1. Fantastically fi rming vartalokuorinta, 200 ml
2. Indulgent spa ritual vartalovoide, 200 ml

Setin tilausnumero: 

7815 4 Setin normaalihinta: 28 €

1. tason sett i
Tee 50 € ylittävän tilaus kolmannessa 
aktiivisuuskampanjassasi ja saat 
0,10 € etuhintaan:

1. Luxe Extravagance ripsiväri, sävy Caviar Black
2. Luxe kivipuuteri (huomaathan syöttää 

tilausnumeron valitsemasi sävyn mukaisesti)

Setin tilausnumero, puuterin sävy FAIR SILK: 

7817 0
Setin tilausnumero, puuterin sävy 
LIGHT MEDIUM SILK: 

7821 2  Setin normaalihinta: 38 €

2. tason sett i
Tilaa etuhintainen setti 100 € 
ylittävän tilauksesi yhteydessä 
kolmannessa aktiivisuuskampan-
jassasi hintaan 0,10 €:
1. Luxe Extravagance ripsiväri, sävy Caviar Black
2. Luxe kivipuuteri (huomaathan syöttää 

tilausnumeron valitsemasi sävyn mukaisesti)
3. Luxe luomiväripaletti, sävy Cocoa Couture
4. Luxe huulikiilto, sävy Dazzling Nude

Setin tilausnumero, puuterin sävy FAIR SILK: 

7818 8
Setin tilausnumero, puuterin sävy 
LIGHT MEDIUM SILK:

7822 0  Setin normaalihinta: 70 €

KAUNEUSOHJELMAN ENSIMMÄINEN VAIHE

ensimmäisessä aktiivisuuskampanjassasi

IHONHOITOA

AVON Anew Clinical 
Hydra Recovery -yönaamion 

sisältää hyaluronihappoa, 
jota on tehostettu 

karitevoin pehmentävillä 
ominaisuuksilla - yhdessä 

nämä tehoaineet silottavat ihon 
pintaa ja palauttavat ihon 

kosteustasapainoa. 

0,10 0,10 
Kolumbialainen kahvi 
kiinteyttää, pehmentää 
ja uudistaa ihoa 
tehokkaasti

Kaakao tunnetaan ravitsevista, pehmentävistä öljyistään, 
jotka edesauttavat ihon hyvinvointia. Kartievoi tehokas 
A-vitamiinin lähde, joka vähentää ihon punoitusta, 
sekä silottaa ihoa ylläpitäen kosteustasapainoa.

4.
3.

Valkoisen safi irin hienojakoinen pöly tekee 
lopputuloksesta mattaisen ja kasvojen 
iho näyttää kauniin tasaiselta pienten 

kauneusvirheiden kadotessa.

Valkoisen safi irin hienojakoinen pöly tekee 
lopputuloksesta mattaisen ja kasvojen 
iho näyttää kauniin tasaiselta pienten 

Kokoelma hurmaavan mattaisia sekä 
kevyen helmiäisiä sävyjä, jotka on 
viimeistelty ripauksella orkideauutetta. 
Uutteen ansiosta sävyn häivyttyvät 
helposti ja kestävät hyvin luomella.

Ylellisen tuuheuttava ripsiväri 
luo voimakkaan, jopa 
kolminkertaisesti tuuheamman 
vaikutelman kiitos sisältämänsä 
mustakaviaarihiukkasten.

Yksi suosituimmista 
sävyistä, neutraali ja silti - 
niin ylellinen. Pitää huulet 

kosteutettuina kermaisen 
koostumuksen ansiosta.

4.

3.

2.

FAIR 
SILK

LIGHT MEDIUM 
SILK

WANTED: VERKOSSA TOIMIVA KAUNEUSEKSPERTTI! Postaa oma videoarviosi ohjelman tuotteista osoitteessa facebook.com/Avonfi  ja voit voittaa.

COCOA 
COUTURE
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Tee 50 € ylittävä tilaus ensimmäisessä 
aktiivisuuskampanjassasi ja saat 0,10 € 
etuhintaan:
AVON Dreams EDP, 50 ml
Tilausnumero: 

7813 9  Normaalihinta: 31 €

tai
Anew Clinical Hydra Recovery -yönaamio, 50 ml
Tilausnumero: 

7814 7  Normaalihinta: 22 €

Tai

0,10 € 
Vain 2.

MEIKKEJÄVARTALOTUOTTEITA KAUNEUSOHJELMAN KOLMOSVAIHE

kolmessa aktiivisuuskampanjassasi
KAUNEUSOHJELMAN KAKKOSVAIHE

toisessa aktiivisuuskampanjassasi Suosittelijana Minna, tiiminvetäjä KiuruvedeltäSuosttelijana Jaana, aluemyyntipäällikkö alueilta 5050, 506 ja 507

Suosittelijana Raini, huippumyyjä Helsingistä

Kolumbialainen kahvi 
kiinteyttää, pehmentää 
ja uudistaa ihoa 
tehokkaasti

1.

0,10 

Ylellisen tuuheuttava ripsiväri 
luo voimakkaan, jopa 
kolminkertaisesti tuuheamman 
vaikutelman kiitos sisältämänsä 
mustakaviaarihiukkasten.

Valkoisen safi irin hienojakoinen pöly tekee 
lopputuloksesta mattaisen ja kasvojen 
iho näyttää kauniin tasaiselta pienten 

Valkoisen safi irin hienojakoinen pöly tekee 
lopputuloksesta mattaisen ja kasvojen 
iho näyttää kauniin tasaiselta pienten 

1.


