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Новий аромат для Неї

(Ейвон Черіш зе Момент)
КВІТКОВО-ФРУКТОВИЙ АРОМАТ ЗІ СХІДНИМИ НОТАМИ

Парфумна вода Avon Cherish the Moment  код 29957

Ніжний рожевий флакон парфуму нагадує про кращі моменти 
твого життя. Це міг бути випускний бал або весілля кращої 
подруги ... Він присвячується жінці, яка любить пишні сукні і 
смачні квіткові аромати. Але все-таки бувають дні, коли хочеться, 
щоб все навколо було в рожевих тонах, -тоді вона вибирає новий 
Avon Cherish the Moment.

В ньому яскраво звучать одночасно найжіночніші, смачні і 
зачаровують преміальні ноти:
Чорносмородиновий лікер -м'який, солодкий, трохи терпкий 
аромат.
Орхідея - вишуканий аромат з квітковим акордом, який підкорює 
своєю жіночністю.
Пачулі - справжня східна казка з яскраво вираженими деревно-
квітковими нотами.

Пробний зразок: код 62061
Об’єм: 50 мл

Виробник: Польща

Стор.3



Новий аромат для Нього

Туалетна вода Elite Gentleman Weekend код 26591
(ЕЛІТ ДЖЕНТЛМЕН ВІКЕНД)

СВІЖИЙ АРОМАТ З НОТОЮ «ФУЖЕР» 

Квінтесенція ідеального стилю і невимушеного шику. 

Співзвучність свіжих нот ароматного італійського 
кипариса, тонкої лаванди і яскраво-зеленого листя 
фіалки з деревно-амбровими акордами розкриває всю 
багатогранність чоловічого характера. 

Виробник: Росія

Об’єм: 50 мл

Пробний зразок: код 26593

Стор.7

Упаковка: 
Картонна коробка, слюда



Ідеальний тон і сяйво Твоєї шкіри

Стор.11

Пудра-кульки для обличчя та тіла

Warm Coral /Теплий корал Код 99597

Пудрові рум’яна з ефектом мерехтіння легко 
розтушовуються та надають шкірі красивий відтінок
засмаги.

ЗАСТОСУВАННЯ: 

Нанести за допомогою щіточки на обличчя та/або тіло, 

щоб надати золотавого сяйва шкірі.

Строк придатності 3 роки від дати виготовлення, що 

вказана на упаковці. 

Не використовувати після закінчення строку придатності.

Вага: 22 г
Виробник: Італія



Нова розмірна сітка жіночих розмірів

Команда розробників продукції Quality & Safety EMEA провела дослідження, за результатами якого було 
визначено, що наші Клієнтки стали стрункішими. Тому була представлена нова сітка жіночих розмірів з 
новим розподілом на розміри, але з колишніми параметрами фігури - обхват грудей, талії, стегон.

Україна UK

Зріст
Обхват

грудей

Обхват 

стегон

42-44 164 84-88 90-94 8-10

46-48 164 92-96 98-102 12-14

50-52 164 102-108 108-114 16-18

54-56 164 112-118 120-126 20-22

58-60 164 124-130 132-138 24-26

Нове поєднання подвійних розмірів: 

40-42 замість 42-44 і т.д.

Обхват грудей і стегон не змінилися –

тепер шиємо на розмір менше

Обхват грудей і стегон залишилися 

колишніми, але зміщені на розмір 

менше

Україна UK

Зріст
Обхват

грудей

Обхват 

стегон

40-42 164 80-84 86-90 6-8

44-46 164 88-92 94-98 10-12

48-50 164 96-102 102-108 14-16

52-54 164 108-112 114-120 18-20

56-58 164 118-124 126-132 22-24



УВАГА!

35039
Жіночі штани

Розмір: 40-42
34485

35151
Жіночі штани

Розмір: 44-46
34851

35185
Жіночі штани

Розмір: 48-50
34856

32608
Жіночі штани

Розмір: 52-54
35038

Матеріал: 98% бавовна, 2% еластан.

МОДНА ПОРАДА 
Пастельні тони: зефірний рожевий, небесний блакитний, ніжний м’ятний – завжди виглядають жіночно й ультрамодні цього
року. Джегінси в таких тонах пасують до різних речей – піджаки, майки, блузи. Також сміливо доповнюй їх яскравими
аксесуарами!

Жіночі штани з маркуванням Avon м’ятного та рожевого кольорів виконані 
з бавовняної тканини з додаванням еластомерної нитки. 
Штани виконані в скороченому варіанті з блискавкою, вшитою в нижню 
частину зовнішнього бічного шва штанини.

Виробник: Китай

Стор.12-13



Мій план на літо
Відкрити нові горизонти

7

Водостійка туш для вій «Екстремальна довжина» 

Водостійка формула + подовження!

Код 46698 Black/Чорна 
Код 46966 Navy/ Синя 
Код 46792 Brown-Black/Коричнево-чорна 
Код 46878 Brown/Коричнева 

Об’єм: 7 мл 
Виробник: Росія

Стор.21

Туш підходить жінкам з чутливими очима і тим, хто носить 
контактні лінзи. До того ж, розроблена формула туші виключає її 
осипання і розмазування. 
Комплекс Magnalift (Магналіфт) діє як магніт: спеціальні волокна 
притягуються до кожної вії і подовжують їх. 

Два типу щетинок дозволяють помітно збільшити довжину вій і 
надати їм бажаний вигин без грудочок і склеювання. Жовті 
щетинки «гребінець» поділяють і подовжують вії. Закруглений 
кінчик фарбує найкоротші вії. Двошаровий пензлик обволікає вії, 
надаючи їм максимальну довжину.



Мій план на літо
Спокушати легкою ходою

8

 2 режими швидкості 
 3 насадки + захисний 

ковпачок для лез 
 працює від 

батарейок
(в комплект не входять)
 зручно тримати в 

руці

Прилад з набором насадок допоможе м’яко
видалити огрубілу шкіру і зробить стопи 
гладенькими. Насолоджуйся шовковистою
шкірою!

Технічні характеристики: 
Напруга: 3 В
Потужність: 0,9 Вт

Перед початком обробки стоп змочить їх водою і дайте їм 
висохнути.
1. Спочатку обробіть сухі, найбільш огрубілі ділянки шкіри стоп 
шліфувальною насадкою для інтенсивної обробки.
2. Потім обробіть шкіру стоп звичайною шліфувальною 
насадкою.
3. Для фінальної обробки шкіри стоп використовуйте 
полірувальну насадку.
Вибирайте насадку в залежності від стану шкіри Ваших стоп.
Переконайтеся, що обрана насадка надійно зафіксована.
Натисніть кнопку Вкл. / Викл. для включення приладу і потім 
обробіть необхідну ділянку стопи з легким і обережним 
зусиллям.
В апараті передбачені 2 швидкості.
Одягайте захисну кришку на насадки, коли не використовуєте 
виріб.
Термін служби: 1 рік.
Розмір: 11.5см * 7см * 6.5см
Матеріал: АБС-пластик, корозійностійка сталь, пісок.
Упаковка: поліпропіленовий пакет, картонна коробка з 
вкладеною інструкцією.
Виробник: Китай.

Стор.35



Макіяж
Бронзова колекція

9
Стор.65

Влітку колір обличчя виглядає темнішим, ніж твій звичайний тон. 
Рекомендую підкреслити його за допомогою золотисто- бронзових
відтінків для засмаглої шкіри. Це дуже ефектно та спокусливо!

Губна помада «Леді»

Код 25336  Caribbean Coral / Карибський корал
Код 25337 Nude Sand / Натуральний пісочний
Код 25458 Sunset Pink / Рожевий захід сонця

Ніжна текстура, легке нанесення, актуальні відтінки для літнього макіяжу.
Пробні зразки не передбачені.
Вага:1,8 г
Виробник: Польща

Олівець для очей «Сяйво літа» 

Код 25849 Pacific Blue / Чорний і блакитний
Код 25848 Silver Pearl / Сріблястий і перламутровий

Легкі мерехтливі відтінки для красивих кольорових стрілок, ідеально
поєднуються із засмаглою шкірою.
Вага: 0,94 г
Виробник: Чехія



Стор.92-93

ЩО ТАКЕ КРЕМ-ПЕРФЕКТОР («BLUR»)? 

Крем-перфектор поєднав у собі все найкраще від 

праймера і зволожувального крему. 

Він миттєво вирівнює текстуру шкіри, звужуючи пори і 

приховуючи зморшки завдяки світло відбивним 

частинкам. 

Ідеальний вигляд шкіри після нанесення перфектора 

досягається за рахунок роботи філеров-силіконів та 

інших інгредієнтів комплексу Perfect Cell. 



Крем-перфектор

«Заряд енергії»

Стор.92-93

Крем для обличчя «Заряд енергії. Досконалість. Миттєве 
вирівнювання» з кремовою доглядовою формулою, яка помітно 
допомагає відновити молодість і досконалість шкіри миттєво і 
надовго. 
Засіб ідеально підходить Вашому тону шкіри, дарує їй сяйво і життєві 
сили. В основі формули - ексклюзивний Perfect-Cell Complex, що 
сприяє усуненню блиску, зменшує пори і недосконалосі шкіри,  
миттєво зменшує видимість зморшок. Матуючий ефект зберігається 
весь день, текстура шкіри стає досконалішою, а її тон більш рівним -
для створення бездоганної основи під макіяж.

Дерматологічно протестовано.
Не сприяє закупорюванню пор.
Підходить для всіх типів і тонів шкіри.

Крем для обличчя «Заряд енергії. Досконалість. Миттєве
вирівнювання» код 23625

Бездоганна шкіра миттєво для Вашого самого ідеального образу!

Спосіб застосування: Нанесіть тонким шаром на очищену шкіру обличчя 
після нанесення денного крему. Легкими масажними рухами кінчиків 
пальців розподіліть від центру обличчя до країв. Зачекайте кілька 
секунд, потім нанесіть макіяж як зазвичай.

Об'єм: 30 мл
Пробний зразок: код 65554, саше 2 мл
Виробник: Польща



Оновлена лінія засобів

КРАСИВА ШКІРА ЗА БУДЬ-ЯКОГО РИТМУ ЖИТТЯ З ОНОВЛЕНОЮ ЛІНІЄЮ «ЗАРЯД ЕНЕРГІЇ»                                                                       ЩО НОВОГО? 
Комплекс Perfect-Cell [протеїни шовку + кератин]. Засоби лінії впливають на стан шкіри і її зовнішній вигляд. Допомагають повернути сяйво і 
скоротити пори, покращуючи текстуру і тон шкіри. 

Денний крем для обличчя «Заряд енергії. Досконалість» SPF 25 UVA/UVB код 23628
Дозволяє шкірі виглядати свіжою і оновленою. Приховує дрібні зморшки і звужує пори. Має легку текстуру. 
УФ-фільтр SPF 25 UVA / UVB допомагає захистити Вашу шкіру від пошкоджень, що наносяться сонячним 
випромінюванням.
Спосіб застосування: Вранці наносьте легкими масажними рухами на очищену шкіру обличчя і шиї. 
Пробний зразок: код 97728, саше 1,1 мл. 

Об’єм: 50 мл 

Виробник: Польща

Нічний крем для обличчя «Заряд енергії. досконалість»

Нічний крем для обличчя "Заряд енергії. Досконалість" має легку текстуру, покращує зовнішній вигляд шкіри і 
зволожує її, відтворюючи зовнішній вигляд молодої шкіри, що прекрасно виглядає. Крем зволожує шкіру, 
візуально поліпшується текстура і тон Вашої шкіри, розмір і вираженість пір помітно скорочується. Ви 
прокинетеся зі свіжою шкірою, яка виглядає молодше і привабливіше!
Спосіб застосування: Увечері наносьте легкими масажними рухами на очищену шкіру обличчя і шиї.
Пробний зразок: код 97766, саше 1,1 мл

Виробник: Польща

Стор.94-95



Оновлена лінія засобів

КРАСИВА ШКІРА ЗА БУДЬ-ЯКОГО РИТМУ ЖИТТЯ З ОНОВЛЕНОЮ ЛІНІЄЮ «ЗАРЯД ЕНЕРГІЇ»                                                                       ЩО НОВОГО? 
Комплекс Perfect-Cell [протеїни шовку + кератин]. Засоби лінії впливають на стан шкіри і її зовнішній вигляд. Допомагають повернути сяйво і 
скоротити пори, покращуючи текстуру і тон шкіри. 

Виробник: Польща

Крем для шкіри навколо очей «Заряд енергії. Досконалість» код 08329

Стор.94-95

Помітно зменшує припухлості і темні кола під очима. Забезпечує тривале зволоження. Перевірено офтальмологами.
ЗАСТОСУВАННЯ: Щоранку і щовечора нанести на повіки, шкіру під очима і зону під очима. 
Об’єм: 15 мл 
Пробний зразок не передбачений.

Тонуючий крем для обличчя BB «Заряд енергії. Досконалість» SPF 20 UVA / UVB код 61059

Миттєво вирівнює тон шкіри, маскує недоліки і почервоніння. Надає шкірі доглянутий вигляд.
ЗАСТОСУВАННЯ: Вранці наносити легкими масажними рухами на очищену шкіру обличчя та шиї. Строк 
придатності 3 роки від дати виготовлення, що вказана на упаковці. Не використовувати після закінчення строку 
придатності.
Об’єм: 30 мл 
Пробний зразок не передбачений. Виробник: Польща



Відновлення

МАРОККО – батьківщина «рідкого золота». Так у всьому світі 
називають арганову олію. Це одна з найдорожчих і 
найкорисніших косметичних олій. Жителі Марокко вважають її 
цілющою. Вона містить жирні кислоти, вітаміни та антиоксиданти. 
Арганова олія чудово живить шкіру, зволожує і відновлює її.

ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ 
• Нанеси очищувальний засіб легкими масажними рухами. Змий водою. 
• Нанеси маску на 5-10 хвилин. Також змий теплою водою. 
• Твоя шкіра сяятиме чистотою і свіжістю.

Відновлювальний очищувальний засіб для обличчя з марокканською 
аргановою олією «Скарби пустелі» код 47474
Допоможе Вашої шкіри повернути сяйво і доглянутий вигляд.
Застосування: Наносьте легкими масажними рухами на вологу шкіру обличчя і 
насолоджуйтеся чарівним марокканським ароматом теплих нот спецій і іскристих 
цитрусових. Ретельно змийте водою і висушіть шкіру. Об’єм: 75 мл

Виробник: Росія.

Відновлювальна маска для обличчя з марокканською глиною та аргановою 
олією «Скарби пустелі» код 47529

Насолоджуйся доглядовою маскою з глиною для обличчя, яка відновить сяйво 
молодості твоєї шкіри.
Застосування: Нанесіть тонким шаром на шкіру обличчя, уникаючи області навколо 
очей і рота. Залиште маску на обличчі на 5-10 хвилин і нехай чарівний аромат теплих 
нот спецій і іскристих цитрусових допоможе Вам перенестися в думках і помріяти про 
казкову Марокко. Ретельно змийте теплою водою. Використовуйте як мінімум 1 раз на 
тиждень, щоб повернути шкірі сяйво.

Об’єм: 75 мл
Виробник: Польща.

Стор.116-117



Відновлення

МАРОККО – батьківщина «рідкого золота». Так у всьому 
світі називають арганову олію. Це одна з найдорожчих і 
найкорисніших косметичних олій. Жителі Марокко 
вважають її цілющою. Вона містить жирні кислоти, 
вітаміни та антиоксиданти. Арганова олія чудово живить 
шкіру, зволожує і відновлює її.

ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ 
• Після душу нанеси на тіло розкішний зволожувальний крем для тіла і почекай, поки 
він повністю вбереться. 
• Крем для рук використовуй за потреби, він живить, зволожує і відновлює шкіру.

Відновлювальний крем для тіла з марокканською аргановою олією 
«Скарби пустелі» код 46701

Подаруйте собі насолоду з цим розкішним зволожуючим кремом для тіла, який Відновить 
м'якість і гладкість Вашої шкіри.
Застосування: Після душу або ванни наносьте на шкіру тіла до повного вбирання. 
Розслабтеся і насолоджуйтеся чарівним марокканським ароматом теплих нот спецій і 
цитрусових. Об’єм: 75 мл

Виробник: Росія.

Відновлювальний крем для рук з марокканською аргановою олією 
«Скарби пустелі» код 06308

Насолоджуйся кремом, що живить, відновлює і зволожує шкіру рук.
Застосування: Нанеси легкими масажними рухами на шкіру рук до повного вбирання, 
насолоджуючись чарівним марокканським  ароматом теплих нот спецій  та соковитих 
цитрусових.  Наносити за потреби.

Об’єм: 30 мл
Виробник: Польща.

Стор.116-117



NATURALS

Бавовна та алое для зволоження твоєї шкіри
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Екстракт бавовни відомий пом’якшувальними та відновлювальними властивостями. 
Алое – природний антиоксидант, що здатний ефективно зволожувати шкіру.

Зволожувальна маска для обличчя «Алое і бавовна» код 39957

Зволожує і відновлює шкіру.
Застосування: Равномірно нанеси засіб на очищену шкіру обличчя , уникаючи зони 
навколо очей. Залиште на 20 хвилин, потім ретельно змийте теплою водою. Об’єм: 75 мл

Виробник: Росія.

Зволожувальний лосьйон - спрей для обличчя «Алое і бавовна» код 53858

Освіжає і зволожує шкіру. Не містить спирту.
Застосування: Закрити очі та розпилити невелику кількість засобу на обличчя, щоб 
освіжити шкіру. Уникати контакту з очима. Об’єм: 100 мл

Виробник: Росія.

Зволожувальний крем для обличчя «Алое і бавовна» код 39934

Глибоко зволожує шкіру протягом усього дня. 

Застосування: Наносити на очищену шкіру обличчя.
Об’єм: 75 мл

Виробник: Росія.

Стор.128



Розкіш літа
Будь вишуканою та елегантною! 

Вибирай тільки найстильніші речі!
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Жіноча сумка «Лілі» код 79811

Розмір: 17 х 29 см. 
Усередині одна кишеня на блискавці. 
Закривається на блискавку. 
Матеріал: штучна шкіра, поліуретан, поліестер. 
Виробник: Китай.

Стор.142

Жіночий шарф «Кетрін» код 70877

Шовковистий матеріал з блискучою 
сріблястою ниткою.
Розмір: 184 х 69 см. 
Матеріал: 52% поліестер, 44% віскоза, 4% 
металізовані нитки. 
Виробник: Китай.



ЗАРЯДЖАЙСЯ 
ЕНЕРГІЄЮ ВІТАМІНІВ!
Засоби з грейпфрутом і маракуйя прекрасно зволожують волосся, 

дарують відновлений та зміцнений вигляд, повертають силу і 

здоровий блиск.
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Шампунь / ополіскувач 2-в-1 з вітамінним комплексом код
47452
Очищує, доглядає, дарує блиск. Містить вітаміни В3, В5 і Е. Повертає 
природний блиск тьмяному волоссю і робить його шовковистим на 
дотик.
Застосування: Легкими масажними рухами нанесіть на вологе волосся, 
спіньте, потім змийте водою. При необхідності повторіть.
Об’єм: 75 мл                                                                                   Виробник: Росія.

Маска для волосся з вітамінним комплексом код 47467

Інтенсивно доглядає і зміцнює волосся.
Для будь-якого типу.
Застосування: Рівномірно нанести засіб на чисте вологе волосся. Через 
1-3 хвилини ретельно змити водою.
Об’єм: 125 мл                                                                            Виробник: Росія.

Стор.181



КУПИ ЦЕ
ДЕЗОДОРАНТИ- АНТИПЕРСПІРАНТИ  З МІНЕРАЛАМИ

 Доглядають за шкірою 
 Підходять для чутливої шкіри
 Забезпечують захист від неприємного запаху на 48 годин

ДЛЯ НЬОГО 
Дезодорант - антиперспірант з кульковим аплікатром
«Сила мінералів» для чоловіків код 46810

ДЛЯ НЕЇ 
Дезодорант-антиперспірант з кульковим аплікатром 
«Сила мінералів» для жінок код 47160

Стор.187

Об’єм: 50 мл                                                                            
Виробник: Росія.


