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Активне літо!

Модна порада!
В офіс і на заміську прогулянку бери з собою маленький 
комфортний рюкзак, у якому поміститься все найнеобхідніше. 

Стор. 8-9

 компактний і легкий
 якісна обробка 
 закривається на шнурок 

Жіноча сумка виготовлена з ПВХ (штучна шкіра). Підкладка з поліестру 
чорного кольору. Усередині сумки є кишеня для телефону.
Плечовий ремінь (довжина 85 см)  виготовлений з ПВХ.

Розмір: 22 см (висота) х 12 см (ширина) х 18 см (глибина).
Упаковка: виріб складено і упаковано в поліетиленовий пакет з 
надрукованим шрифтом білого кольору. 

Матеріал: штучна шкіра, поліестер. 
Виробник :Китай

Рюкзак «Кристина» 

Код 33385 Чорний
Код 33818 Бежевий



Новий дизайн

Парфумна вода Little Black Dress код 96916

Маленька чорна сукня - класика на всі часи! Завжди модний, шикарний, елегантний, 
багатогранний ... сучасний класичний аромат з яскравими фруктовими та елегантними квітковими 
нотами, доповненими розкішними дерев'яними відтінками.
СХІДНО- КВІТКОВИЙ АРОМАТ 
цикламен, іланг-іланг, слива.
Пробний зразок: код 27775

Парфумна вода Little Red Dress код 96940
Червона сукня - спосіб звести чоловіка з розуму! З цим красивим витонченим 
ароматом, де квіткові і деревні ноти переплітаються з чуттєвими нотами фруктів, ти 
не залишишся непоміченою в натовпі.

СХІДНО-ФРУКТОВИЙ АРОМАТ 
малина, троянда, сандал 
Пробний зразок: код 27689

Парфумна вода Little Black Dress Eau Fraiche код 96932

Сукня Eau Fraiche– свіже звучання класики! Свіжий, як подув бризу, іскристий, 
безтурботно-елегантний ... наважтеся розпалити почуття цього літа в вихорі з 
яскравих цитрусів, жіночних квітів і чуттєвого мускусу.

КВІТКОВО-ФРУКТОВИЙ АРОМАТ З ДЕРЕВНИМИ НОТАМИ 
цитрус, півонія, мускус 
Пробний зразок: код 17901

Об’єм: 50 мл 

Стор. 14-17

Виробник: Польща/РосіяУпаковка: картонний коробок, слюда.



Досягай успіху

Він не схиляє голову перед незгодами. Він не боїться труднощів. Жага 
успіху і перемоги в Нього в крові. Він пишається тим, ким Він є, і 
прагне змінювати своє життя та життя своїх близьких на краще. 
Він хоче бути першим, хоче бути прикладом для інших, і аромат 
Aspire з нот бергамота, імбиру й сандалу – найкраще свідчення Його 
амбіцій. 

Туалетна вода Aspire Man код 92071
(Еспаєр Мен)

Відчуй істинно чоловічий аромат Avon 
Aspire з деревними нотами, свіжим 
бергамотом і теплими спеціями.

ЦИТРУСОВО-ДЕРЕВНИЙ АРОМАТ ЗІ 
СВІЖИМИ НОТАМИ 
бергамот, імбир, сандал 

Пробний зразок: код 93353
Упаковка: картонний коробок, слюда.
Об’єм: 75 мл 
Виробник: Польща

Стор. 36-37



Макіяж
Кремові тіні для повік «МегаЕфект»
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Тіні, що легко і рівномірно наносяться завдяки кремовій текстурі, довго 
тримаються, підкреслюють виразність погляду 

ЯСКРАВІ СТІЙКІ ТІНІ БУДУТЬ ВИГЛЯДАТИ ДУЖЕ ВИГРАШНО, ЯКЩО ЇХ 
ГРАМОТНО РОЗТУШУВАТИ, КІЛЬКА РУХІВ– І ТВОЇ ОЧІ СЯЯТИМУТЬ, ЯК ЗІРОЧКИ. 

стійкість 
МЕНІ ЛИЧИТЬ 

Код 77618 Deep Amazon/Джунглі Амазонки 
Код 77624 Liquid Gold /Рідке золото
Код 77617 Azure Waters/Морська блакить
Код 77623 Glistening Steel /Сталевий блиск
Код 77620  Enduring Iris /Букет ірисів
Вага: 3,5 г
Виробник: Китай

Стор. 40



Cумка у двох кольорах!
Жіноча сумка «Маделін»
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Стор. 73

 модна об’ємна обробка
 зручний розмір
 регульований ремінець

Код 49453 Кремова 
Код 49466 Бронзова

Сумки виконані з ПВХ (штучна шкіра) кремового та бронзового 
кольорів.
Підкладка - з поліестеру відповідного кольору.

Сумка закривається на блискавку.
Усередині 1 кишеня на блискавці.

Розмір: 19 см (ширина) х 13 см (висота) х 7 см (глибина).
Довжина плечового ременя - 66 см.

Матеріал: ПВХ (штучна шкіра) , поліестер.

Упаковка: виріб (з двома пакетиками силикагеля всередині) 
упаковано в прозорий пакет з клейким краєм.

Виробник: Китай



Час для двох!
Годинники для Неї та для Нього
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Стор. 75

Жіночий годинник «Аніта» код 69978
Корпус білого кольору зі сплаву цинку. Циферблат глянцевого білого 
кольору виготовлений з латуні. На циферблат нанесені вставки зі скла, що 
вказують годинник 1-12. По зовнішньому колу нанесені смужки, що 
вказують хвилини. Три стрілки золотистого кольору (секундна, хвилинна і 
годинна) виготовлені з латуні. Браслет білого кольору виготовлений зі 
сплаву цинку. Задня кришка годинника з нержавіючої сталі.
Розмір корпусу годинника: 3,75 см, 5,25 см. Довжина у відкритому 
вигляді: 20,3 см. Ширина ремінця: 1,8 см
Механізм: PC-21J Елемент живлення: SR 626 SW.

Чоловічий годинник «Гленн» код 69979
Наручний кварцовий годинник. Круглий корпус сріблястого кольору 
виготовлений зі сплаву цинку. Циферблат синього кольору з латуні. На 
циферблат нанесені по колу римські цифри на кожну годину і смужки на 
кожну хвилину сріблястого кольору. Три стрілки (секундна, хвилинна і 
годинна) сріблястого кольору - з латуні. Браслет сріблястого кольору - з 
нержавіючої сталі. Задня кришка годинника з нержавіючої сталі.
Діаметр корпусу: 4,2 см. Товщина корпусу: 1,15 см. Діаметр циферблата / 
скла: 3,8 см. Довжина годинника у відкритому вигляді: 23,4 см. Ширина 
ременя: 1,8 см
Механізм: Japan Seiko PC21Ж.
Елемент живлення: Japan silver oxide SR626SW.
Матеріал: Сплав цинку, мінеральне скло, латунь, коррозійностійка сталь, 
поліпропілен.

Виробник: КитайУпаковка: картонна коробка чорного кольору.



СТИЛЬ І МОДА
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Стор. 77

Кольє «Холлі» код 97291

Кольє з п'ятьма литими деталями темно-зеленого кольору і 
ланцюжком для регулювання довжини (розмір 51,0 + 9,0 см).
Литі деталі збільшуються у напрямку від ланцюжка до центру кольє, 
найбільший елемент - посередині. Довжина секції з литих деталей -
приблизно 19 см. Найбільший елемент - приблизно 4,3 см х 4,5 см.
Матеріали: латунь, сталь, цинк, акриловий пластик, мідь, епоксидної 
смоли.
Покриття: освітлена мідь, біла бронза з захисним покриттям з 
прозорого лаку, нанесеним гальванічним способом.
Упаковка: кожен виріб загорнуте в тонку пакувальний папір білого 
кольору, запечатано в поліетиленовий пакетик і поміщено в 
стандартну коробку.

Кольє «Нікі» код 97293

Намисто регульованої довжини складається з безлічі блакитних 
скляних бісеринок. Довжина: 46 + 9 см.
Матеріали: скло, цинк, акрил, покритий міддю, латунь, поліестер.
Покриття: мідь, біла бронза + захисне покриття з прозорого лаку.
Упаковка: намисто упаковано в спеціальну обгортковий папір 
білого кольору і розміщено на ложементі в стандартній коробці 
Avon середнього розміру; для упаковки в коробку 
використовується обичайка білого кольору.

Виробник: Китай



Зволоження та захист

КОМПЛЕКС SUMMER HAIR SAVER З УФ-ФІЛЬТРАМИ І ПРОТЕЇНАМИ

ЗАХИЩАЄ ВОЛОССЯ ВІД:
• УФ-ПОШКОДЖЕНЬ
• СОЛОНОЇ ВОДИ
• ТЕМПЕРАТУРНИХ ПЕРЕПАДІВ
• ТЬМЯНОСТІ
• СУХОСТІ

Стор. 127

ЛЕГКА ФОРМУЛА БЕЗ ОБТЯЖЕННЯ І ЕФЕКТУ ЖИРНОГО ВОЛОССЯ

Допомагає захистити волосся від втрати вологи, 
шкідливого впливу сонячного випромінювання та інших 
несприятливих факторів. Засіб діє від коренів до кінчиків 
волосся, забезпечує догляд та дарує привабливий 
вигляд. 
Застосування: Щедро нанесіть на чисте вологе волосся 
перед застосуванням засобу для укладки волосся. 
Зробіть укладку, як зазвичай. На волоссі з хімічною 
завивкою , фарбованому та пошкодженому волоссі 
упевніться, що Ви нанесли засіб на все волосся, в тому 
числі і на кінчики, та залиште його на 5 хвилин перед 
нанесенням засобу для укладки волосся.

Об’єм: 100 мл Виробник: Росія.



Потрібно влітку
Стор. 156-157

Йогуртова колекція, збагачена молочним білком і вітамінами С і Е, живить та пом’якшує шкіру. 

Йогуртовий освіжаючий крем-гель для душу з ароматом лісових ягід і граната код 48429 
Освіжаючий крем-гель для душу добре піниться, надає шкірі відчуття чистоти та зволоженості.
Застосування: Нанести легкими масажними рухами на вологу шкіру, потім змити. 
Об’єм: 200 мл

Йогуртовий освіжаючий скраб для тіла з ароматом лісових ягід код 49209 
Формула з кремовою текстурою містить насіння журавлини, яке забезпечує ефект пілінгу 
та надає шкірі гладкість. Очищує, дарує оксамитову м’якість.
Застосування: Нанести легкими масажними рухами на шкіру тіла, приділяючи особливу 
увагу огрубілим і сухим ділянкам шкіри, таким як лікті, коліна і ступні, потім ретельно 
змити. Використовувати 2-3 рази на тиждень.
Об’єм: 150 мл

Йогуртовий лосьйон для тіла з ароматом лісових ягід і граната  код 48414 
Кремовий лосьйон доглядає за шкірою, надає їй м'якість та гладкість. Забезпечує тривале 
зволоження.
Застосування: Нанесіть засіб на шкіру тіла за необхідністю.
Об’єм: 200 мл

Виробник: Росія.

Виробник: Польща.

Виробник: Польща.
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