
Парфумна вода  
Avon Cherish

50 мл  62639
Повна вартість: 

 350,00  грн

ЕКЗОТИЧНА ПОДОРОЖ

AVON CHERISH 
 дарує тепло

КВІТКОВО-ФРУКТОВИЙ 
АРОМАТ З ДЕРЕВНИМИ 
НОТАМИ
рожевий перець,  
цвіт вишні, тіаре

 CHERISH

аромат   
лише за 

189,00 грн
знижка  
45%

   потрітьсторінку
                    І ВІДЧУЙТЕ 

             АРОМАТ

5

ПОДОРОЖ  
В ТАЇЛАНД***
на двох

500 
МОНОПОДІВ
для відмінних 
селфі

один з

5000  
CУМОК AVON   
від українського 
дизайнера

одну з

або

*Акція «Avon Cherish» проводиться з 27.11.2015 по 10.01.2016 включно (для ПОСП районів - з 16.10.2015 по 10.01.2016 включно) 
по всій території України. Організатором Акції є «ДП Ейвон Косметікс Юкрейн». Відправка SMS-повідомлень здійснюється  
з 30.11.2015 по 10.01.2016 включно. Деталі на my.avon.ua  
** Пропозиція чинна для повнолітніх абонентів усіх національних GSM-операторів України. Вартість відправки SMS-повідомлення 
на короткий номер 7160 для всіх національних GSM-операторів – 2,00 грн. з урахуванням ПДВ. Додатково утримується збір до 
Пенсійного фонду у розмірі 7,5% з вартості послуги без урахування ПДВ. SMS-відповідь буде відправлена потягом 24 годин з 
моменту відправки коду Учасника на номер 7160. Технічний провайдер акції –ТОВ «Ю-Мобайл», тел.:(044)5855673, адреса: 01042,  
м. Київ, вул. Акад. Філатова, буд 22/8, оф.300, код ЄДРПОУ 37143916. Деталі отримання подарунку*** на my.avon.ua .
***Під подаруком мається на увазі право на придбання 1 сертифікату (на туристичні послуги номінальною вартістю 95 000 грн), 
або монопода, або сумки „Танок „Рожева стрічка” за 1 грн.  
Інформаційна довідка за телефоном: 0 800 50 50 80 у будні з 9:00 до 18:00, дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах  
України безкоштовні, тарифікація дзвінків з мобільних телефонів — згідно з тарифами Вашого оператора зв’язку.

ЗАМОВЛЯЙ 
AVON CHERISH 

та отримай шанс виграти головний 
подарунок***

#ХХХХХ

#ХХХХХ

Як взяти участь в Акції*:
ПРИДБАЙ  
Avon Cherish  
у каталозі 17/2015.

21 ВІДКРИЙ упаковку 
і знайди свій 
унікальний код 
Учасника Акції* 
всередині**.

3 ВІДПРАВ Код Учасника у тілі 
SMS на номер 7160** в період 
з 30.11.2015 по 10.01.2016 
включно та отримай SMS-
відповідь про результати участі 
в Акції*.
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