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Набори на 5 балів 

• Туш для вій «СуперШок» 
• Зволожуючий засіб для 
зняття макіяжу 

• Помада-маркер 
"Малина" 
• Туш для вій 
"Об'єм.Ефект накладний 
вій "  

• Ополіскувач для всіх 
типів волосся "Секрет 
досконалості ВВ" 
• Шампунь для всіх типів 
волосся "Секрет 
досконалості ВВ" 
• Маска для всіх типів 
волосся "Секрет 
досконалості ВВ" 

 
 
 

• Туш для вій 
"Об'єм.Провокація" 
• Подвійні тіні для повік 
"Виразний погляд",  
ніжне сяйво 

 

• AVON Instinct 30 ml 



Набори на 15 балів 

• AVON Luck 30 мл 
• Тональний матуючий 
крем-мус  
"Бездоганність" 
натуральний 

 

• AVON Instinct 30 мл 
• Крем-суфле  
для  тіла "СПА ритуал 
задоводення" 

 

• Зволожувальний крем 
для обличчя "Ультра-
зволоження" SPF 15 
• Очищувальна вода для 
обличчя "Очищення" 3-в-1 

 
 
 
 

• AVON Premiere Luxe  
30 мл 
• Об'ємна туш  для вій 
LUXE,  чорна  

 

• Крем-суфле для обличчя 
"СПА ритуал задоводення" 
• Скраб для тіла "СПА 
ритуал задоводення" 
• Піна-еліксир для ванни 
"СПА ритуал задоводення" 
• Маска для обличчя "СПА 
ритуал задоводення" 
 



Набори на 30 балів 

• Outspoken Party  
by Fergie, 50 мл 
• Моделюючий денний 
крем Anew Platinum SPF 
25 
• Туш для вій 
"Об'єм.Провокація" 
 
 

 

• Little Black dress, 50 мл 
• Туш для вій 
"Об'єм.Ефект накладний 
вій" 
• Пудра-кульки 
"Ідеальний відтінок« 
• Олівець "Професійний 
контур" чорний 

• Ultra Sexy Pink, 50 мл 
• Активуючий крем для 
обличчя "Заряд енергії" 
• Активуючий крем для 
шкіри навколо очей 
"Заряд енергії 

 

• AVON Femme Icon, 50 мл 
• Крем-гель  для обличчя 
«Карибстькі канікули» 
• Піна-еліксир для ванн 
«Карибстькі канікули» 
• Мерехтливий крем для 
тіла «Карибстькі канікули» 
• Очищувальна маска для 
обличчя "Карибстькі 
канікули" 

 
 
 
 

 
 
 
 

• Far Away Bella Sunset, 
50 мл 
• Подвійні тіні для повік 
"Виразний погляд", чорна 
зоря 
• Туш СуперШок 
• Тональний матуючий 
крем-мус "Бездоганність" 
натуральний 

 
 



Набори на 60 балів 

• Perceive Soleil, 50 мл 
• Perceive for him, 75 мл 
• Матуючий тонік 
"Очищення" NutraEffects 
• Пінка для вмивання 
"Очищення" NutraEffects 

 

• AVON Attraction, 50 мл 
• AVON Attraction  
для него, 75 мл 
• Маска для обличчя 
"СПА ритуал 
задоводення" 
• Крем-суфле для 
обличчя "СПА ритуал 
задоводення" 

 

• Tomorrow, 50 мл 
• Tomorrow для него, 75 мл 
• Легкий крем-гель для 
обличчя "Балланс" 
NutraEffects 
• Денний крем для обличчя 
"Балланс" NutraEffects SPF 15 

 
 

• AVON Luck, 50мл 
• AVON Luck для него, 75 мл 
• Маска-плівка для обличчя 
"Розкішне оновлення" 
• Сироватка для обличчя 
"Розкішне оновлення" 

 
 

• AVON Chrish, 50 мл 
• Elite Gentleman, 75 мл 
• Зволожувальне суфле 
для тіла "Вулкани Ісландії" 
• Зігріваюча маска для 
обличчя "Вулкани 
Ісландії" 

 



Набори на 120 балів 

• Today для неї, 50 мл 
• Today для нього, 75 мл 
• Омолоджувальна  сироватка-догляд  для 
обличчя Anew ultimate 7s 
• Омолоджувальна  система для шкіри навколо 
очей: крем та бальзам  Anew ultimate 7s 
• Денний омолоджувальний крем для обличчя 
Anew ultimate 7s 

 
 

• AVON Premiere Luxe для нее, 50 мл 
• AVON Premiere Luxe для него, 75 мл 
• Зміцнююча сироватка для обличчя 
"Оновлення" 
• Денний крем для обличчя "Оновлення" 
• Нічний крем для обличчя "Оновлення" 

 

• Bijou для неї, 50 мл 
• Bijou для нього, 75 мл 
• Об'ємна туш  для вій LUXE,  чорна  
• Рідка подводка для очей LUXE, розкішний 
чорний 
• Палітра тіней для повік LUXE,  гламурний 
рожевий  

 
 


