
Hello Tomorrow
9/2010

Încearcă 
deliciile verii!

Ice Sheers 
- arome noi 
combinate 
cu colecţia 

Color Trend!

Viitorul îţi surâde
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Ice Sheers 
Luscious

Bucură-te de fi ecare 
moment al zilei 

cu o explozie de 
senzaţii colorate.

Categoria citrice

note de vârf
acorduri de lămâie

cristale de zahăr
citrice zemoase

note de mijloc
nufăr galben

fl ori de portocal

note de bază
bezea de lămâie

mosc vanilat
chihlimbar

Color Trend şi Ice Sheers
Lacurile de unghii şi balsamurile de buze în 3 variante de culoare şi aromă. 
Atât balsamurile de buze cât şi lacurile de unghii sunt delicat parfumate.

Ice Sheers 
Refreshing

Prinde senzaţia plăcută 
de răcoare şi prospeţime. 
Apa de toaletă reprezintă 
o explozie de feminitate 
proaspătă şi optimism 

debordant.

Categoria fructat - marină

note de vârf
coji de pere

pepene îngheţat

note de mijloc
şerbet de pere

frezie

note de bază
vanilie
mosc

Îţi prezentăm

Ice Sheers 
- colecţia de ape de toaletă şi produse din gama Color Trend

Arată-le prietenelor tale întreaga colecţie: 
Apa de toaletă, balsamul de buze şi lacul de unghii.

Lămâie 
proaspătă

Pară 
energizantă

Panorama1009_002   2 5/13/10   1:21 PM



Ice Sheers Delicious
O aromă ce delectează 

şi încântă simţurile. 
O combinaţie fabuloasă 

de fructe îţi va aduce zâmbetul 
pe buze şi-ţi va da o stare 

de exaltare. Elegant şi jucăuş, 
parfumul fructat este perfect 

completat de nuanţe de piper, 
mosc şi lemn de santal.

Categorie fructată

note de vârf
acorduri proaspete de mure

grepfrut

note de mijloc
acorduri de mojito

piper negru

note de bază
lemn de santal

mosc

Sfat
Spune-le prietenelor tale despre colecţia Ice 
Sheers pentru a-şi combina parfumul cu lacul 
de unghii şi balsamul de buze potrivit. Este un 
cadou minunat pentru începutul de vară.

Cum să prezinţi cu succes noua 
colecţie:
Îţi poţi vizita prietenele mai tinere pentru 
a le prezenta noile colecţii de vară 
la preţuri atât de mici.
Invită-le să testeze nu numai aroma apei 
de toaletă cât şi cea a lacului de unghii 
şi a balsamului de buze - cu siguranţă 
vor fi  impresionate.
Foloseşte produse de machiaj când le arăţi 
prietenelor tale apele de toaletă, 
cu siguranţă vor dori să le combine.

O colecţie feminină, jucăuşă de arome fl oral 
- fructate inspirate de prospeţimea naturii, 
dulceaţa serbetului şi răcoarea cuburilor 
de gheaţă.

Pentru 
prima dată 

Arată mostre prietebelor tale!
Poţi comanda acum seturi de 5 mostre cu numai 3,5  lei 
fi ecare şi le poţi arăta tuturor prietenelor tale produsele Avon.

Avon îţi oferă o colecţie 
de parfum şi produse de machiaj 
asortate şi aromate!

Lacul de unghii şi balsamul 
de buze au aceeaşi aromă 

ca apa de toaletă!

Mură 
delicioasă
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CREMA DE NOAPTE ŞI SERUL - DE CE AR TREBUI SĂ LE FOLOSIM?

CREMELE DE NOAPTE ŞI SERURILE DIN GAMA ANEW - TOT CE ESTE MAI BUN PENTRU TINE!

GRIJA TA REZULTATE ALEGEREA TA

Pori măriţi, piele 
ternă şi linii fi ne.

Piele revitalizată, pori 
micşoraţi, linii fi ne reduse, 
claritate şi strălucire naturală.

Tehnologia Facial FX, Complexul 
Exfo-Smoothing şi Tehnologia 
Miniextraction lucrează la 
reducerea liniilor fi ne, curăţă în 
profunzime şi reduc mărimea 
porilor.

Tehnologia inovatoarea  Activinol 
creşte producerea de Activin* 
ce permite procesului natural de 
reparare să refacă textura tenului şi 
să-i confere prospeţime.
* rezultate dovedite în testele in-
vitro.

Tehnologia Pro-Sirtuin TX 
stimulează producerea 
de proteine ale tinereţii ce 
cresc producerea de celule 
tinere şi activează proteinele 
remodelatoare ce refac 
dimensiunile tenului.

Formula cu acid hialuronic 
reface contur tineresc al tenului, 
redefi neşte zona pomeţilor, a 
maxilarului, umple ridurile şi 
hidratează în profunzime.

Formula cu acid L-aspartic reduce 
vizibil ridurile şi conferă luminozitate 
pielii estompând aspectul petelor 
de îmbătrânire.

Riduri, pigmentări 
şi aspect obosit al 
tenului.

Ten proaspăt, întinerit şi 
aspect de riduri redus 
semnifi cativ.

Pete de îmbătrânire, 
riduri şi ten lipsit de 
fermitate.

Reducere a petelor de 
îmbătrânire, ten ferm şi 
elastic.

Riduri adânci şi 
ten cu aspect 
îmbătrânit.

Defi nire a tenului, riduri 
mai puţin vizibile şi 
aspect întinerit

Ten neuniform, 
pete de 
îmbătrânire şi riduri.

Ten luminos fără pete şi 
riduri reduse.
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Nu rata ofertele din broşura 10/2010! 
Crema de noapte + Mini-cremele de zi + loţiunile demachiante sunt acum la preţuri excelente.

1)  Ce este atat de special 
la un ser si la crema de 
noapte?

Crema de noapte si serul au de 
obicei aceleasi ingrediente dar 
serul este mai concentrat si da 
rezultate mai repede. Serul are 
o textura usoara deci este mai 
recomandat pentru tenul gras si este 
baza perfecta inainte de aplicarea 
machiajului. Crema are o textura 
mai bogata si este recomandata 
pentru pielea uscata.

2)  Cand ar trebui sa folosesc 
crema de noapte si cand 
ar trebui sa folosesc serul?

Crema de noapte este un produs de 
baza in ingrijirea zilnica. Serul este 
in special un tratament si ar trebui 
folosit cand pielea are nevoie de 
regenerare intensa. Dar, ca oricare 
tratament , serul nu poate fi  folosit in 
mod constant pentru piele. Trebuie 
folosit sub crema de fata pentru 
minim 21 de zile. Dupa aceasta 
perioada foloseste numai crema. 
POti folosi serul din nou dupa 
o anumita perioada.

3)  Ar trebui sa folosesc serul 
impreuna cu crema?

In mod ideal ambele produse ar 
trebui folosite impreuna pentru ca 
sunt complementare.
Serul poate fi  folosit si independent 
ca ingrijire de seara daca tenul tau 
este gras. Daca folosesti serul pe 
timpul zilei este necesar sa aplici o 
crema de zi cu factor de protectie 
pentru ca serul nu contine aceste 
ingrediente.

4)  Cum sa alegi cea mai 
buna crema de noapte 
si cel mai bun ser?

Ar trebui sa alegi produse de ingrijire 
in functie de nevoile tenului tau. 
In primul rand alegi produsele 
pentru ingrijirea de baza si cumperi 
crema si serul din aceasta gama. 
In acest caz aceste 2 produse se 
completeaza unul pe celalalt pentru 
cele mai bune rezultate. De exemplu 
daca folosesti Crema de noapte 
Anew Reversalist impreuna cu 
Serul Anew Reversalist vei observa 
rezultate mult mai rapid.

Ultima dată în broşură
Mascara SuperCurlacious 
Diamonds
Apa de toaletă Simple Elements 
Warm Sunshine
Tratament pentru gât şi decolteu 
Skin So Soft 
Cremă de faţă pentru fermitate
Loţiune de corp pentru fermitate

10% Discount
Geanta de plajă
Mini-apa de toaletă Tomorrow
Deodorantele cu bilă
Apa de toaletă Perceive
Loţiunea demachiantă Anew 
Reversalist
Setul de vacanţă
Luciu de buze pentru volum

ATENŢIE!
Toate produsele non-cosmetice, 
inclusiv ceasurile, care nu sunt în 
ofertă specială benefi ciază de un 
discount fi x de 15%. Produsele în 
limita stocului disponibil nu se iau 
în considerare la calcularea valorii 
comenzii. Valoarea bijuteriilor nu 
este inclusă în valoarea comenzii 
pentru calcularea discountului total 
pe comandă, dar benefi ciază de 
discount corespunzător comenzii. 
Toate produsele care susţin 
Campania împotriva cancerului la 
sân nu benefi ciază de discount.

PROGRAM MOTIVAŢIONAL

NU UITA!
În comanda din campania 
9 vei primi husa pentru haine 
Zebra din campania 8!

Genţile de cosmetice Zebra pentru Ea sau El sunt 
confortabile şi la modă sunt ultimele din colecţia ta. 

Aşa că nu uita să comanzi din broşură pentru a o 
completa.

Geanta pentru cosmetice Zebra pentru Ea
Material: Poliester

Dimensiuni: 29.5 cm x 9 cm x 21.5 cm 
Are 2 compartimente

Se închide cu fermoar.

Comandă din Broşura 
9 produse din categoria 
parfumuri (ape de parfum/
toaletă, seturi ce conţin 
ape de parfum/toaletă) 
în valoare de 200 lei 

şi poţi alege una din genţile pentru 

cosmetice ZEBRA pentru Ea sau pentru 

El cu numai 1 BAN 
fi ecare pe care le vei primi o dată 
cu comanda din broşura 10.

Geantă cosmetice pentru Ea, cod 1687 3
Geanta cosmetice pentru El, cod 0023 2
Nu uita să bifezi geanta dorită.

Pasul 1
Masează-ţi 
bărbia cu mişcări 
circulare pentru 
fermitate 
şi tonifi ere.

Pasul 2
Masează-te in jurul 
ochilor până în 
jurul nasului spre 
tâmple.

Pasul 3
Masează-ţi gâtul 
prin mişcări 
ascendente până 
cand crema 
se absoarbe 
în piele.

CUM SE APLICĂ?

zinoapte

noapte

noapte

zi
noapte

Ser concentrat Anew 
Rejuvenate

Tratament facial cu 
acid glicolic

Crema de noapte 
Anew Ultimate

Elixir Anew 
Ultimate

Tratament facial pentru 
umplerea ridurilor

Cremă pentru 
luminozitate

Ser pentru 
luminozitate

Cremă de noapte Anew 
Reversalist

Cremă de noapte 
regeneratoare Anew 

Rejuvenate

Ser Anew Reversalist

Cremă pentru 
umplerea ridurilor

Crema de 
noapte Anew 
Ultimate Gold

Geantă de cosmetice pentru bărbaţi
Material: Poliester

Dimensiuni: 25 cm L , 11 cm , 19 cm 
Se închide cu fermoar.

Noutăţi
Apa de toaletă Jet Femme Resort
Apa de toaletă Ice Sheers Refreshing
Apa de toaletă Ice Sheers Luscious
Apa de toaletă Ice Sheers Delicious
Crema pentru luminozitate
Apa de toaletă Refreshing Rain

Produse pe care deja le cunoşti şi le iubeşti
Apă de parfum U by Ungaro Fever
Ser pentru luminozitate

MOSTRE ÎN OFERTE 
SPECIALE
Promovarea seturilor de mostre este cunoscută 
ca fi ind una dintre cele mai efi ciente metode 
de a creşte numărul de comenzi, atât de la persoanele 
care folosesc produse Avon, cât şi de la cele care 
încearcă pentru prima oară produsele noastre.

SETURI DE MOSTRE LA PREŢURI SPECIALE:

Joanna Waligóra, 
Senior Manager pentru 
Îngrijirea tenului - Anew

zi
noapte
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Ultima dată în broşură
Mascara SuperCurlacious 
Diamonds
Apa de toaletă Simple Elements 
Warm Sunshine
Tratament pentru gât şi decolteu 
Skin So Soft 
Cremă de faţă pentru fermitate
Loţiune de corp pentru fermitate

10% Discount
Geanta de plajă
Mini-apa de toaletă Tomorrow
Deodorantele cu bilă
Apa de toaletă Perceive
Loţiunea demachiantă Anew 
Reversalist
Setul de vacanţă
Luciu de buze pentru volum

ATENŢIE!
Toate produsele non-cosmetice, 
inclusiv ceasurile, care nu sunt în 
ofertă specială benefi ciază de un 
discount fi x de 15%. Produsele în 
limita stocului disponibil nu se iau 
în considerare la calcularea valorii 
comenzii. Valoarea bijuteriilor nu 
este inclusă în valoarea comenzii 
pentru calcularea discountului total 
pe comandă, dar benefi ciază de 
discount corespunzător comenzii. 
Toate produsele care susţin 
Campania împotriva cancerului la 
sân nu benefi ciază de discount.

PROGRAM MOTIVAŢIONAL

NU UITA!
În comanda din campania 
9 vei primi husa pentru haine 
Zebra din campania 8!

Genţile de cosmetice Zebra pentru Ea sau El sunt 
confortabile şi la modă sunt ultimele din colecţia ta. 

Aşa că nu uita să comanzi din broşură pentru a o 
completa.

Geanta pentru cosmetice Zebra pentru Ea
Material: Poliester

Dimensiuni: 29.5 cm x 9 cm x 21.5 cm 
Are 2 compartimente

Se închide cu fermoar.

Comandă din Broşura 
9 produse din categoria 
parfumuri (ape de parfum/
toaletă, seturi ce conţin 
ape de parfum/toaletă) 
în valoare de 200 lei 

şi poţi alege una din genţile pentru 

cosmetice ZEBRA pentru Ea sau pentru 

El cu numai 1 BAN 
fi ecare pe care le vei primi o dată 
cu comanda din broşura 10.

Geantă cosmetice pentru Ea, cod 1687 3
Geanta cosmetice pentru El, cod 0023 2
Nu uita să bifezi geanta dorită.

Geantă de cosmetice pentru bărbaţi
Material: Poliester

Dimensiuni: 25 cm L , 11 cm , 19 cm 
Se închide cu fermoar.

Noutăţi
Apa de toaletă Jet Femme Resort
Apa de toaletă Ice Sheers Refreshing
Apa de toaletă Ice Sheers Luscious
Apa de toaletă Ice Sheers Delicious
Crema pentru luminozitate
Apa de toaletă Refreshing Rain

Produse pe care deja le cunoşti şi le iubeşti
Apă de parfum U by Ungaro Fever
Ser pentru luminozitate

MOSTRE ÎN OFERTE 
SPECIALE
Promovarea seturilor de mostre este cunoscută 
ca fi ind una dintre cele mai efi ciente metode 
de a creşte numărul de comenzi, atât de la persoanele 
care folosesc produse Avon, cât şi de la cele care 
încearcă pentru prima oară produsele noastre.

SETURI DE MOSTRE LA PREŢURI SPECIALE:
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CUM SĂ PREGĂTEŞT I  CAMPANIA  

13,99 lei9,99 lei

6x*
 

mai mult volum

cu numai
41,99 lei

DEMO 2

Noutăţi
O vară elegantă

Set de bijuterii
Colecţia de bijuterii elegante 
şi clasice includ şi inele foarte 
în tendinţe, mai ales că acum 
se poartă inelele.
Colecţiile conţine colier, cercei 
şi inel în 3 dimensiuni (6, 8 şi 10).
Marimea 6 - cod 1589 1
Marimea 8 - cod 1582 6
Marimea 10 - cod 1584 2

DEMO 1

DEMO 3

OFERTĂ SPECIALĂ 
PENTRU TINE!

Eticheta de bagaj cu numai 4,97 lei, cod 1932 3. 
Are formă ovală, este din aluminiu şi se închide printr-

un inel. Astfel o poţi ataşa la bagajul tău. În interior 
are o etichetă de hârtie protejată de un suport 

de plastic cu spaţii pentru nume, 
adresă şi număr de telefon.
Dimensiuni: 8,5 cm x 3,8 cm.

Brăţară Randa
cod 0406 9

Colecţia ta de vară
Perfectă pentru vară şi foarte în tendinţe - 
brăţara cu accesorii!

Loţiune pentru fermitate
Cremă de faţă pentru fermitate

Hidratare şi fermitate
2 noutati perfecte pentru vara - crema de corp si 
crema de fata, amandoua in set cu numai 15,99 
lei. Ambele creme confera elasticitate pielii, o 
hidrateaza si ii raspund la toate nevoile din timpul 
verii. Cremele au la baza complexul Fito-Firming ( 
cu hamei, tei, mar si extracte de struguri) si agenti 
de hidratare. Merita incercate mai ales la acest 
pret senzational.

cu numai 
16.99 lei

cod 1590 9

cu numai 
16,99 lei

cu numai 
24,99 lei

cod 1591 7
cu numai 
13,99 lei

cu numai 
40 lei

VĂ RECOMANDĂM

Deodorant Rebel Chic
Deodorant Viva Chic
Deodorant Dreamy Chic

Care sunt 
preferinţele tale?
Intrigant, imprevizibil şi schimbător. La 
fel ca dispoziţia ta. Nicio zi nu seamănă 
cu cealaltă pentru tine, ce este 
neobişnuit pentru tine este obişnuit, eşti 
atât de diferită şi în tendinţe. Tot ce ai 
nevoie sunt arome care să-ţi scoată 
în evidenţă personalitatea versatilă. 
Încearcă gama de deodorante Chic 
pentru fi ecare din dispoziţiile tale.

DEMO 4

Incearca! 
Setul cu numai 

15,99 lei!
cod 5075 7

Setul de 3 
produse cu 

numai 19,99 lei
cod 5094 8

Cremă de noapte 
Anew Ultimate Gold
cod 5800 8

Lux, aur şi frumuseţe
Daca tu sau prietenele tale nu ati 
incercat niciodata, acum este 
momentul! Acest tratament de lux 
se adreseaza special tenului uscat si 
cu semne avansate de imbatranire. 
Avand la baza tehnologiile Pro-Sirtuin 
TX si Gold Polipeptide, acest amestec 
intareste structura naturala a pielii, 
o hidrateaza iar rezultatele sunt 
uimitoare.

Apa de toaletă 
Jet Femme Holiday
cod 1555 2

Înconjoară-te 
de lux
O staţiune privată, palmieri 
exotici şi briza mării îţi induc o 
stare totală de relaxare în lux. 
Descoperă aroma Jet Femme 
Holiday, un amestec de citrice 
proaspete, fl ori de portocal şi 
lemn de smochin.
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DEMO 5
Fond de ten Magix

Un ten fi n ca mătasea
Iti doresti o piele perfecta fara efort? Noile produse sunt 
special creeate sa intampine toate nevoile pielii tale pentru 
a fi  perfecta. Nuantele se adapteaza la toate tipurile de ten, 
iar amestecul unic de fi bre de proteine iti catifeleaza delicat 
pielea. Tenul tau este matifi at si protejat datorita factorului 
SPF 10.
Pretul este mai mic decat al produselor demo asa ca merita 
sa-l incerci. Nu uita sa-l arati prietnelor tale, cu siguranta si ele 
vor dori sa comande.

URMĂTOARE

DEMO 6

Revoluţie!
MASCARA 
SUPERMAGNIFY! 

Perie unică
Prima perie inteligentă 
ce atinge fi ecare 
geană în parte 
şi o maximizează.

Formula inovatoare
Conţine particule sferice 
MagnaSphere ce conferă 
volum genelor fără să le 
lipească şi fără să le încarce.

În broşura 10 îţi prezentam noua 
mascara revoluţionară SuperMagnify 
ce măreşte volumul genelor până la 
6 ori defi nind perfect fi ecare geană 
în parte. Nu uita să îl arăţi tuturor 
prietenelor tale!

cu numai 13,99 lei13,99 leicu numai 9,99 lei9,99 lei

75% REDUCERE

50% REDUCERE

Poţi comanda cu un click pe Broşură şi poţi urmări comanda 
pe traseul ei către tine şi, mai mult, înregistrezi dovada plăţii.

Cum?
Accesând site-ul nostru
 www.avoncosmetics.ro.

de 

66xx**
  

mai mult volummai mult volum
* rezultate bazate 
pe teste standard 
pentru mascara
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CELE MAI TENTANTE OFERTE

Natural de bun pentru piele In Bloom by Reese Witherspoon

Buze senzuale pe timp de vară

Luciurile de buze pentru volum 
cu numai 9,99 lei la comandarea 
oricărui alt produs din broşură. 
Este atât de uşor să ai buze absolut 
senzuale şi la un preţ atât de mic! 
Arată-le tutror prietenelor tale 
această ofertă, cu siguranţă 
şi ele îşi vor dori.

O noutate fabuloasă de la 
Liiv Botanicals - gama noastră 
de produse cu ingrediente 
din natură - Tratamentul 
pentru regenerarea pielii. 
Conferă prospeţime pielii, o 
regenerează şi o revitalizează 
în fi ecare dată. Reduce liniile 
fi ne şi ridurile pentru un aspect 
mai tânăr. Acum la numai 
20,99 lei, preţ de lansare.

Trebuie să le am în vara asta!

Încearcă deliciile verii!

Setul pentru vacanţă: 
5 produse cu numai 25 lei 
sau deodorantele cu bilă 
parfumate cu numai 
4,99 lei la comandarea 
oricărui alt produs din 
broşură. Ai atâtea opţiuni!

În această broşură îţi poţi 
comanda geanta pentru plajă 
cu numai 49,99 lei la comandarea 
de produse în valoare de 35 lei, 
cu excepţia acestei genţi. Este 
o metodă uşoară de a fi  foarte 
în tendinţe vara asta pe plajă. 
Arată-le şi prietenelor tale geanta 
de plajă şi nu uita să le spui că şi în 
broşura 10 vor găsi elemente ale 
acestei colecţii.

Colecţia de vacanţă

Pregăteşte-te de comenzi mai mari datorită noii secţiuni din 
broşură „ Încearcă deliciile verii” din care tu şi prietenele tale 
vă puteţi comanda produse din ofertele speciale 
de 1 cu 2 cu. Vă puteţi alege din cele mai atractive 
produse la preţuri uimitoare!

Evocă-ţi al şaselea simţ...
... pentru a face 
cumpărături deştepte! 
Pentru prima dată te 
surprindem cu o ofertă 
excepţională la Apa de 
toaletă Perceive pe care 
ţi-o poţi comanda acum 
cu numai 35 lei 
la comandarea 
de produse din broşura 
9/2010 de la paginile 67-77.

O ploaie de prospeţime
Noutăţi încântătoare la preţuri atractive 
- Apa de toaletă Refreshing pentru El cu numai 
36,99 lei. O aromă energizantă perfectă 
pentru vară, poţi sa fi i sigură că toţi prietenii 
tăi vor dori s-o comande.
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Campania 9/2010

Campanie trendsetteri: 

6.05.2010 - 26.05.2010

Campanie naţională:

17.06.2010 - 7.07.2010

Încearcă 

deliciile 
verii!
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Pentru prima dată la preţ special 
- apa de parfum şi apa de parfum 
în ediţie specială. Prezintă-le tuturor 
prietenelor tale această ofertă, 
cu siguranţă nu vor s-o rateze!
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