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Ce trebuie să ştie prietenele tale
despre Avon

Cele mai bune recomandări
pentru tine şi prietenele tale

Învaţă şi apoi recomandă

GHIDUL ANEW
Aﬂă totul despre produsele Anew

Broşura 14 este una dedicată inovaţiei. Lansăm o nouă gamă
dedicată îngrijirii tenului, Anew Genics. Probabil aţi văzut deja
reclama la televizor. Crema tratament şi serul Anew Genics
sunt două noi produse dedicate întineririi tenului, inspirate din
genetică, în numele frumuseţii.
Programul motivaţional este o surpriză de zile mari. Dacă
veţi comanda produse din noua gamă Anew Genics, veţi primi
gratuit… noua apă de parfum Outspoken Intense by Fergie.
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Dacă veţi comanda produse din gama Anew de 220 de lei
(inclusiv din Genics), beneﬁciaţi de 50% reducere precum şi de
parfum.
Aţi văzut coperta spate a broşurii? Cea mai bună ofertă a
Campaniei acolo se aﬂă: lansăm un balsam multifuncţional
cu miere şi ceară de albine. E un produs mult aşteptat la Avon
şi sunt convins că toamna asta nu va lipsi din geanta niciunei
doamne… alături de zeci de alte produse care încap în mod
miraculos într-o geantă. :)
Luna octombrie este dedicată şi luptei împotriva cancerului la
sân. În România ne pregătim de două mari donaţii: un computer
tomograf la spitalul Oncohelp din Timişoara şi un ecograf pentru
centrul de oncologie Oncolab din Craiova. Sunt nişte donaţii
foarte importante pentru ţară, care n-ar ﬁ fost posibile fără
implicarea Reprezentanţilor, care au recomandat produsele cu
fundiţă roz.
Împreună schimbăm în bine viaţa femeilor din România. Aveţi mii
de motive să credeţi în Avon, aşa cum cred şi eu în voi, echipa
mea.

Bogdan Muraru,
Director Naţional de Vânzări
Avon România
www.avoncosmetics.ro
facebook.com/AvonSpace

PĂREREA TA CONTEAZĂ!
Vrem ca My Avon Magazine să ﬁe publicaţia ta preferată, însă pentru ca acest lucru să se
întâmple avem nevoie de tine! Nu ezita să ne împărtăşeşti ideile şi opiniile tale! Spune-ne ce
îţi place, ce nu îţi place, cum putem îmbunătăţi structura My Avon Magazine, astfel încât să îţi
oferim informaţii utile şi interesante. Aşteptăm mesajele tale pe avonspaceblog@gmail.com
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AI O MULŢIME DE
MOTIVE SĂ CREZI ÎN
AVON
Pur Blanca este în topul celor mai
vândute parfumuri din portofoliul
nostru, în timp ce Mascara Superfull
este un hit absolut al categoriei
produselor de machiaj. În Campania
14 poţi avea această pereche
perfectă cu numai 29,99 lei. Caută-le
în secţiunea „Crede şi se va împlini”.

106

AROMELE TOAMNEI,
acum atât de accesibile!
Reese Witherspoon prezintă cel de-al
treilea parfum al trilogiei Expressions Laugh Often, de la care aşteptăm un
succes pe măsura celui înregistrat de
lansările anterioare, Love to the Fullest
şi Live without Regrets. În plus, bărbaţii
se pot bucura acum de o versiune
a Apei de toaletă Up 2You creată
special pentru ei! Nu uita să le prezinţi
prietenelor tale aceste parfumuri
perfecte pentru toamnă, mai ales că în
această campanie ele sunt disponibile
la preţuri speciale.

24

PETE DE CULOARE
Atunci când vrei să te simţi
frumoasă, nimic nu este mai
potrivit decât un nou ruj.
Prietenele tale vor ﬁ cu siguranţă
încântate să îşi comande rujul
preferat la un preţ convenabil,
pentru că în această campanie
Rujul Ultra Color Rich este
disponibil la un preţ incredibil la
comandarea oricărui alt produs
din broşură.

BALSAMUL
MULTIFUNCŢIONAL
NATURALS
Avon lansează pentru prima
dată un balsam multifuncţional,
perfect pentru regenerarea pielii
după lunile călduroase de vară.
Cu siguranţă prietenele tale sunt
în căutarea unui produs care să
vină în ajutorul pielii lor, iar noul
balsam le oferă exact îngrijirea
de care au nevoie. Consultă
coperta-spate a broşurii!

212
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PENTRU FEMEILE DE
TOATE VÂRSTELE

Îngrijire zilnică
pentru rezultate optime:
Recomandă Anew Genics împreună
cu celelalte game Anew pentru a
combate toate cauzele îmbătrânirii
pielii, obţinând astfel cele mai bune
rezultate.

DIMINEAŢA

1

DEMACHIANTUL
curăţă şi
împrospătează
pielea.

2

SERUL ANEW
GENICS hidratează
pielea eﬁcient,
iar crema de zi îi
asigură protecţia.

3

CREMA ANEW
PENTRU OCHI
regenerează zona
ochilor.

SEARA

1

DEMACHIANTUL
elimină eﬁcient
impurităţile
acumulate pe
parcursul zilei.

2

SERUL ANEW
GENICS pentru o
hidratare eﬁcientă,
alături de
Crema-tratament
Anew Genics sau
crema de noapte
Anew pe care o
foloseşti în mod
obişnuit.

3

CREMA DE
OCHI ANEW
regenerează zona
din jurul ochilor

Paulina Porizkova
– topmodel, actriţă, scriitoare

NOUTĂŢI 5

Ajută-ţi prietenele
să elibereze forţa
tinereţii

SERUL ANEW
GENICS

\

• de
mai concentrat***,
formulă uşoară, cu
absorbţie rapidă
• Se foloseşte de două
ori pe zi (dimineaţa şi
seara)

Îmbătrânirea pielii este cauzată de factori interni şi externi şi doar
atunci când îi combaţi ai şanse să câştigi lupta pentru o piele
tânără.
Din exterior pielea este atacată de radiaţiile UV, poluare, stres, fum, lipsă de somn şi o dietă
nesănătoasă. Pe de altă parte este inﬂuenţată şi de gena noastră. În corpul uman există
30 000 de gene. O dată cu înaintarea în vârstă, activitatea acestor gene cât şi capacitatea
acestora de a produce proteine scade. Acest lucru se întâmplă şi
cu gena tinereţii localizată în celulele pielii.
Nu putem schimba acest lucru, dar putem stimula activitatea
genelor astfel încât acestea să se comporte ca la început.
Produsele Anew Genics fac acest lucru. Timp de 10 ani cercetătorii
Avon au studiat peste 1000 de ingrediente pentru a crea
Tehnologia YouthGen care permite activarea genei tinereţii.

Tehnologia:
O NOUĂ ERĂ A LUPTEI ÎMPOTRIVA
ÎMBĂTRÂNIRII Tehnologia brevetată

CREMA-TRATAMENT
ANEW GENICS

YouthGen* activează Gena Tinereţii,
stimulând nivelul de colagen şi acid
hialuronic de la nivelul pielii şi ajutând
astfel tenul să se menţină tânăr.

• Formulă bogată,
intens hidratantă
• Se foloseşte o dată
pe zi

'94È2ŕ


0%

THENOLOGIA BREVETATĂ*
™

YOUTHGEN

%2-1%-8È2ŕ6ŕ

*în SUA
**pe baza unui studiu ermatologic privind estomparea pigmentărilor la care
au participat persona ecu vârste cuprinse între 45-59 ani.
*** În comparaţie cu Crema tratament Anew Genics

În cutie vei găsi şi un suport elegant pentru o
prezentare profesională a serului.

RECOMANDĂ ANEW GENICS ÎMPREUNĂ CU CELELALTE GAME ANEW PENTRU A COMBATE TOATE CAUZELE
ÎMBĂTRÂNIRII PIELII, OBŢINÂND ASTFEL CELE MAI BUNE REZULTATE.

30+
35+
45+
55+

LINII FINE, NUANŢĂ
NEUNIFORMĂ, PORI VIZIBILI

REJUVENATE

PIELE LIPSITĂ DE FERMITATE,
RIDURI, PETE DE CULOARE
ÎNCHISĂ

REVERSALIST

RIDURI ADÂNCI, PETE

ULTIMATE

PIELE USCATĂ, PIELE LĂSATĂ
PE FAŢĂ ŞI GÂT, RIDURI
ADÂNCI

PLATINUM
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CALEA CĂTRE SUCCES
CU
Recomandă Anew Genics femeilor de toate
vârstele – cu toţii avem în interiorul nostru Gena
tinereţii, astfel că toate avem posibilitatea să ne
menţinem aspectul tânăr pentru mai mult timp.

Atunci când recomanzi Anew Genics pune
accent pe ingrijirea de lux a tenului la un preţ
accesibil

Explică-le prietenelor tale care sunt diferenţele
dintre ser şi cremă şi recomandă-le produsul
potrivit în funcţie de texturile pe care le preferă,
dar şi ţinând cont de tipul lor de ten.

10 LUCRURI
PE CARE
TREBUIE SĂ LE
ŞTII PENTRU A
PROMOVA CU
SUCCES ANEW
GENICS

Evidenţiază că toate femeile care se
confruntă cu semne ale îmbătrânirii (riduri,
pierderea fermităţii şi pete) ar trebui să
folosească Anew Genics împreună cu
gama Anew folosită în mod obişnuit pentru
combaterea eﬁcientă a acestora.

Menţionează prietenelor tale că factorii
care cauzează îmbătrânirea vin atât
din exterior, cât şi din interior (foloseşte
informaţiile de la pagina 5). Explică-le că
produsele Anew Genics sunt unice pentru
că stimulează activitatea Genei tinereţii.
Punctează că prin introducerea gamei Anew
Genics în ritualul zilnic de îngrijire, se pot obţine
rezultate optime în lupta împotriva îmbătrânirii pielii.
Combinând Anew Genics cu gama Anew folosită
în mod obişnuit, factorii cheie care cauzează
îmbătrânirea sunt combătuţi eﬁcient - atât cei care
ţin de mediul exterior, cum ar ﬁ radiaţiile UV, cât şi cei
care provin din interiorul organismului nostru.

Explică prietenelor tale cum să încorporeze
noua gamă Anew Genics în îngrijirea cotidiană
a tenului (consultă pagina 4).

Foloseşte-te de informaţiile
utile oferite de My Avon
Magazine, de ghidul şi
mostra pe care le-ai primit
şi ﬁi o adevărată expertă
în îngrijirea pielii

Oferă mostre! (proﬁtă de
oferta avantajoasă din
această ediţie „My Avon
Magazine”)

Încurajează-ţi prietenele
să proﬁte de oferta
avantajoasă din broşură.

VEZI OFERTA DIN BROŞURĂ

UN SET FANTASTIC
ÎN BROŞURĂ

RYQEMPIM
la comandarea oricărui produs Anew Genics.

Conţine:
• Cremă de ochi Anew
Clinical Duo (2 x 10 ml)
• Mini-apă de parfum
Outspoken Intense by
Fergie (7 ml)
• Luciu de buze 24K Gold
• Geantă elegantă pentru
cosmetice

ANEW
GENICS
MOSTRĂ
Anew
Genics

50%

REDUCERE

0,65 lei
[cod 3134 4]

NOUTĂŢI 7
OCAZIA
PERFECTĂ SĂ
ÎŢI MĂREŞTI
BENEFICIILE

PROGRAMUL TĂU MOTIVAŢIONAL

COMANDĂ
PRODUSE ANEW
GENICS ÎN
VALOARE DE

0)-
COMANDĂ
PRODUSE
ANEW ÎN
VALOARE DE
CEL MINIM

0)-
(incluzând cel
puţin 2 produse
Anew Genics),

PRIMEŞTI GRATUIT
Apa de parfum
Outspoken
Intense
by Fergie
Preţ demo:
54,00 lei

PRIMEŞTI
GRATUIT

Apa de parfum
Outspoken
Intense
by Fergie

50%

discount la aceste
produse
*Valorile de comandă nu se cumulează. Apa de parfum Outspoken
se acordă 1 singură dată pe Reprezentant. Discountul se acordă ori de
câte ori este îndeplinită condiţia nivelului 2.
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CREDEM

în femei

Crede

ŞI SE
VA
ÎMPLINI

Credem în voi, Reprezentanţii noştri, şi
în misiunea noastră de a schimba vieţile
femeilor!
2011 este anul în care celebrăm toate motivele
pentru care credem în oportunităţile pe care
le oferim, în produsele noastre, în misiunea pe
care o promovăm.
Acesta este mesajul pe care Andrea Jung,
CEO Avon, îl transmite tuturor
Reprezentanţilor Avon.

în inovaţie.
În fiecare lună Avon lansează produse noi,
rezultate în urma îndelungatelor studii
ştiinţifice pe care le derulăm. În Campania
14 lansăm o gamă revoluţionară: Anew
Genics.
În Centrul nostru de Cercetare şi Dezvoltare,
o echipă de peste 200 de oameni de ştiinţă
şi tehnicieni lucrează la dezvoltarea de
tehnologii revoluţionare care au grijă
de frumuseţea şi tinereţea chipului tău.
Produsele Avon sunt rezultatele acestor
eforturi.

AN ANIVERSAR 9

în satisfacţia consumatorilor.
În Campania 14 continuăm să celebrăm
aniversarea noastră de 125 de ani cu
o mulţime de surprize. Încurajează-ţi toate
prietenele să participe la sărbătoarea noastră
şi să profite de preţurile incredibile! Am
pregătit oferte avantajoase pentru câteva
dintre parfumurile tale preferate: Pur
Blanca, Little Black Dress, Little Red Dress
şi Eternal Magic, dar şi pentru produsele
de machiaj care nu îţi lipsesc niciodată din
trusa de îngrijire: Mascara Supershock,
Rujul Proluscious Pout, dar şi Rujul Ultra
Color Rich. Asigură-te că prietenele tale nu
le vor rata!
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Credem

*Rezultat bazat pe un test cu privire la volumul genelor
** De la Avon

Crede
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Reese Witherspoon - Ambasador global Avon
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rima mascara**
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CARE CONFERĂ
GENELOR TALE
CU PÂNĂ LA


15x

MAI MULT VOLUM*

Andrea Jung - CEO Avon

PERIA INOVATOARE
cu perii dispuşi în zig-zag
asigură o aplicare perfectă şi
volum îndrăzneţ

 

FORMULA AVANSATĂ
LASH-BUILDING
conţine ﬁbre de ampliﬁcare
a volumului şi proteine care
evidenţiază ﬁecare geană
în parte, asigurând un efect
"WOW" fără să încarce genele.

Mascara SuperShock Max
10 ml

VOLUMUL CARE
TE SURPRINDE!

în provocări.

15,99

3544 4

1599,00/1L

Alege o mascara care oferă genelor tale cu până la 15 ori mai
mult volum fără să le încarce şi fără să le lipească.
Acum orice limită poate ﬁ depăşită!

Preţ special

Brown Black

3599 8

de lansare

16

17

Setul conţine:

Crede

• Apă de toaletă Pur Blanca
• Mascara SuperFull
5013 8
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Preţ standard: 94,00
Produsele sunt disponibile şi separat la preţ standard. Produsele nu sunt incluse în ofertă.
Produsele Campaniei Roz şi Campaniei Respectului nu sunt incluse în ofertă

Setul
parfumat

2

GENE CU
PÂNĂ LA

5x

cu numai

Black

2435 6

29,99 lei

1

MAI MULT
VOLUM

la comandarea de produse din broşură
în valoare de 39,99 lei.

70% REDUCERE
categoria ﬂoral-orientală
frezie, bujor, heliotrop

Anul acesta este dedicat oportunităţilor. Pune-ţi în valoare
talentul de care dispui în următoarele 3 campanii!
Între C14 - C16, Andrea Jung te provoacă să participi
la un program unic, „Crede şi se va împlini”, care te va
motiva să te autodepăşeşti.
Aşa cum susţine chiar ea, „Această provocare îşi
propune să prezinte femeilor toate motivele pentru care
merită să creadă în Avon şi în oportunităţile pe care le
deschidem.”
Consultă materialele pe care le-am pregătit special
pentru tine şi întreabă-ţi Liderul/Directorul de
zonă care sunt beneficiile de care te poţi bucura pe
parcursul acestor campanii.

29,00

45% REDUCERE
Black

12

1. Mascara SuperFull
7 ml

29,00
4142,86/1L

2. Apă de toaletă Pur Blanca
50 ml

1029 8

65,00
1280,00/1L

13

Pentru mai multe informaţii consultă informaţiile din pliantul „Crede şi se va împlini” şi din
următoarea ediţie My Avon Magazine.
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Dragi Reprezentanţi Avon,
Astăzi m-am gândit să vă spun povestea unui om
deosebit, care reuşeşte să depăşească bariere ce
pentru multi dintre noi par imposibile. Alina Burlacu
este lider Avon în satul Dogari din judeţul Buzău şi
are numai 21 de ani. Povestea ei în Avon a început
ﬁresc: mai întâi a fost clientă ﬁdelă, pasionată de
paginile parfumate ale Broşurii Avon. De aici până
la a deveni Reprezentant n-a fost decât un simplu
pas: prietena ei cea mai bună a recomandat-o
şi ea a acceptat fără să stea pe gânduri. Pentru
că ştia deja totul despre produsele Avon, cu o
campanie mai târziu a hotărât să devină Lider.
Întâlnirile de frumuseţe cu doamnele din satul ei au
devenit parte din obiceiul ei săptămânal. Ochii ei
mari şi albaştri strălucesc de bucurie când vorbeşte
despre Avon. Încet, încet, a reuşit să adune 8
Reprezentanţi în echipa ei. Poate vi se pare puţin,
însă nu v-am spus un lucru. Alina suferă de artrită
reumatoidă, ceea ce înseamnă că este imobilizată
într-un scaun cu rotile.

De ﬁecare dată când mă întâlnesc cu ea şi văd cât
de entuziasmată este de o nouă Broşură Avon sau
de un nou parfum, îmi dau seama de ce muncesc
şi eu aici, în compania pentru femei. Schimbăm în
bine vieţile femeilor şi le dăm speranţa unui mâine
mai bun. Şi acest lucru este imens.Cu Avon, Alina
reuşeşte să îşi achite tratamentul de recuperare pe
care îl face în diferite spitale din România. Oriunde
ar merge, poartă cu ea Broşura Avon şi un zâmbet
larg. Alina este un exemplu pentru mine şi aş vrea
să îi mulţumesc pentru entuziasmul ei nemărginit.
Cu drag,
Mihaela, Director de zonă Avon Buzău

MATERIALE UTILE 11

INVESTEŞTE ÎN EDUCAŢIE

Investeşte în instrumente special concepute pentru a
te ajuta să recomanzi eﬁcient produsele de machiaj
din portofoliul Avon.
machiaj

2 0 1 1 / 2 0 1 2
GHIDUL CULORILOR

Ghid de Machiaj

Gh i du l p ro du se l o r p e nt r u te n
RO|1|1|8|6|5

NUMAI

3,99 lei

NUMAI

GHIDUL CULORILOR
2011/2012
Conţine informaţii despre toate produsele
de machiaj Avon Color (farduri de pleoape,
rujuri, lacuri de unghii şi multe altele) şi prezintă
nuanţele aşa cum sunt ele în realitate.
cod 1301 1

NUMAI 1,99

8,99 lei

lei

GHIDUL FRUMUSEŢII

GHIDUL PRODUSELOR DE
MACHIAJ PENTRU TEN

Conţine informaţii utile despre produsele de
machiaj Avon, dar şi recomandări profesioniste
pentru un machiaj reuşit.
cod 0227 9

Prezintă toate produsele pentru machiajul tenului
din portofoliul nostru (fonduri de ten, pudre sau
corectoare).
cod 0203 0

CU AJUTORUL INSTRUMENTELOR PE CARE ŢI LE PUNEM LA DISPOZIŢIE VEI PUTEA AFLA MAI MULTE DESPRE PRODUSELE NOASTRE
ŞI DESPRE BENEFICIILE LOR, ASTFEL ÎNCÂT SĂ LE POŢI RECOMANDA ÎN MOD EFICIENT PRIETENELOR TALE ŞI SĂ PROFIŢI DE
BENEFICII MAXIME.

INSTRUMENTE ESENŢIALE
NE GÂNDIM LA TINE. Vrem ca activitatea ta să ﬁe una plăcută şi eﬁcientă, aşa că ţi-am pregătit o nouă secţiune
dedicată mostrelor. Vei găsi aici informaţii utile şi interesante, care te vor ajuta să recomanzi produsele Avon.
Fiecare Reprezentant poate comanda numai câte o bucată din ﬁecare produs DEMO. Se poate beneﬁcia de toate ofertele DEMO în
aceeaşi comandă. Pentru produsele DEMO nu beneﬁciaţi de discount de Reprezentant.

MOSTRE

NOUTĂŢI:

PRODUSE PE CARE DEJA LE CUNOŞTI ŞI LE IUBEŞTI:

• Set de 5 mostre Apă de parfum
Outspoken Intense cu numai 3,29 lei, cod
0705 4
• Set de 5 mostre Apă de parfum Laugh
Often cu numai 3,29 lei, cod 1108 0
• Set de 5 mostre Apă de toaletă Up to You
pentru El cu numai 3,29 lei, cod 0840 9
• Mostre ale Fondului de ten matiﬁant
cu numai 0,70 lei (detalii pe pagina de
E-Reprezentant la secţiunea Materiale
Utile)
• O mostră a Cremei-tratament Anew
Genics cu numai 0,65 lei, cod 3134 4
• O mostră a Serului Anew Genics cu numai
0,85 lei, cod 3203 7

• Set de 5 mostre Apă de toaletă Eternal Magic
cu numai 3,29 lei, cod 4503 9
• Set de 5 mostre Apă de parfum Christian Lacroix
Nuit pentru Ea cu numai 3,29 lei, cod 1075 1
• Set de 5 mostre Apă de parfum Little Red Dress
cu numai 3,29 lei, cod 0482 0
• O mostră a Rujului Colordisiac cu numai 0,70
lei (detalii pe pagina de E-Reprezentant la
secţiunea Materiale Utile)
• O mostră a Rujului Moisture Seduction cu numai
0,70 lei (detalii pe pagina de E-Reprezentant la
secţiunea Materiale Utile)
• Flyer cu mostră a Tratament anticelulitic TriRoller 1 cu 1,19 lei, 4 cu 3,96 lei, cod 4059 2
• Mostră a Tratamentului anticelulitic Tri-Roller 1
cu 0,55 lei, 4 cu 1,44 lei, cod 0423 4

• O mostră a Cremei Solutions zi/noapte
cu numai 1,69 lei (detalii pe pagina de
E-Reprezentant la secţiunea Materiale Utile)
• O mostră Ser pentru umplerea ridurilor Dermafull
Pro cu numai 1,49 lei, cod 0498 6
• Set de 5 mostre Cremă pentru umplerea
ridurilor Anew Clinical cu numai 6,19 lei, cod
3716 8
• O mostră a Cremei de zi Anew Rejuvenate cu
numai 1,19 lei, cod 3176 5
• Set de 5 mostre Elixir Anew Ultimate cu numai
7,19 lei, cod 2816 7
• Set de 5 mostre Cremă de zi Anew Reversalist cu
numai 5,49 lei, cod 4497 4

DISCOUNT FI 10%:
• B alsam pentru menţinerea intensităţii culorii părului
•
•
•
•

•
•

vopsit
Ş ampon pentru menţinerea intensităţii culorii părului
vopsit
Cremă de ochi Anew Clinical Duo
Luciu de buze 24K Gold
Mascara Superfull
Ruj Ultra Color Rich
M ascara pentru alungire Great Lengths

ULTIMA ŞANSĂ:
• Mascara Total Curl
• M ascara Plump Pout
• Mini-apă de parfum Outspoken intense by Fergie
(7 ml)
• Balsam multifuncţional cu ceară de albine
• M ască de păr hrănitoare cu extract de măsline
• A pă de toaletă Pur Blanca
• Gelurile exfoliante pentru corp Senses

Apa de toaletă Passion
Dance. Ediţie specială.
Sticluţă fără atomizor

AVON COSMETICS (ROMÂNIA) SRL STR. DINU VINTILĂ, NR. 11, ET. 13, SECTOR 2, BUCUREŞTI Tel. Relaţii Clienţi (021)311.85.55 repservice.ro@avon.com
www.avoncosmetics.ro

NU RATA!

MOSTRE ALE RUJURILOR COLORDISIAC ŞI MOISTURE SEDUCTION
CU NUMAI

0,70 LEI

FIECARE!
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COLIER DANICA
Vei putea comanda
acest colier îndrăzneţ
începând din
Campania 13.

Femeia
anilor

’50

SE ÎNTOARCE!

SET IRLANDE

Este greu să nu
observi acest set
de bijuterii minunat
disponibil în
campania 14

Bijuterii vi
ntage

Aer soﬁsticat
Întoarcerea la anii

Genţi diplomat

’70

LILIAN
O geantă vintage la
modă, disponibilă în
campania 15

TERESA
O geantă feminină, cu
aspect inspirat de pielea
de crocodil, disponibilă
din Campania 15.

Genţi
e
feminin

recomandă!
DE PE PODIUM, DIRECT ÎN BROŞURA AVON

SET PEGGY
Nu vei trece neobservată
cu acest set de bijuterii
disponibil din campania 14.

Fermoarul este una dintre cele mai practice invenţii în
industria modei. Începând cu acest sezon însă, designerii
au descoperit şi o altă faţetă a acestui sistem de închidere:
aceea pur estetică. Fermoarul a devenit astfel, laitmotiv
al accesoriilor de tot felul: de la genţi la pantoﬁ şi până
la bijuterii, el devine element pur decorativ. Şi pentru
că inﬂuenţele punk-rock şi trash-metal sunt puternice în
tendinţele vestimentare, nu e nimic mai spectaculos decât
o ţinută cu tentă casual (ﬁe un T-shirt şi o pereche de
jeans, ﬁe o rochie în stil minimal) purtată cu accesorii zipup: de la coliere masive la cercei şi brăţări. Îndrăzneşte şi
adaugă un plus de atitudine ţinutelor tale!

1
13
MODĂ 15
EMILLIE

încreţituri

Colier şi cercei uimitori
ce completează
portofoliul produselor în
campania 14.

Movul
FACE REGULILE
CELE MAI DELICIOASE
CULORI ALE SEZONULUI.

SANDRA

JOCELYN

fermoar

Culori îndrăzneţe şi
fermoare. Ia-o cu tine
la ﬁecare petrecere.
Disponibilă începând
cu Campania 14.

PENTRU LATURA

Animal prin
t

neîmblânzită
a personalităţii tale

GEANTA ALESHA
Imprimeurile de leopard
sunt din nou o tendinţă
în modă. Geanta
Alesha din campania
14 va ﬁ un „must-have”
al acestei toamne.

CEASUL ŞI
BRĂŢĂRILE
OLEARIA

ate
r
o
c
e
d
i
ţ
Gen
nă
cu bla

Accesorii care se bucură
deja de succes!

Bijuterii
SET DE BIJUTERII ŞI
CEAS BUFNIŢĂ

HAILEE

Bufniţa a devenit un
element îndrăgit de
designeri în acest sezon.
În campaniile 15 şi 16
Avon prezintă bijuteriile şi
ceasul Bufniţă.

Drăguţă, mică
şi cu blană
geanta Hailee va
aduce bucurie
ţinutelor noastre în
campania 15.

O eşarfă trendy care
îţi va ţine de cald în
campania 15.
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Avon este una dintre cele mai mari companii de
cosmetice din lume. Anul acesta sărbătorim 125 de ani de
activitate. De aceea ai toate motivele să ﬁi mândră că eşti
Reprezentant Avon! În această secţiune găseşti informaţii
preţioase, care te vor ajuta să ﬁi convingătoare în faţa
prietenelor tale! Foloseşte-te de cele 10 recomandări
de top pe care ţi le împărtăşim în continuare şi se vor
convinge singure că Avon este o companie specială.
BRANDUL AVON ESTE PREZENT
ÎN
PESTE 100 DE ŢĂRI, având un num
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de peste 6 milioane de Reprezen
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ntre
e ei!

LUME
ON ESTE O
LUMEA AV
SC
SE
Ă
MEILE G
ÎN CARE FE
U
A
E
R
A
C
E
D
SPRIJINUL
a mai
von este ce
NEVOIE. A
ară

PRODUSELE AV
ON
SUNT EFICIENTE
ŞI
SIGURE! Inovaţia
este

cuvântul de ord
ine în
Laboratorul Avon
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CAMPANIILE NOASTRE
SOCIALE ÎMPOTRIVA
CANCERULUI LA SÂN ŞI
VIOLENŢEI DOMESTICE
SCHIMBĂ DESTINE
Avon este preocupată nu numai
să aducă frumuseţe şi oportunitate
de carieră femeilor, dar şi să le
îmbunătătescă viaţa, militând
în continuu pentru sănătatea şi
standardul lor de viaţă.

AVON VINDE
CÂTE UN RUJ
ÎN FIECARE
SECUNDĂ. Acest
lucru ne plasează
printre liderii industriei
cosmeticelor.

ÎNCĂ DE LA
ÎNCEPUTURILE SALE,
AVON GARANTEAZĂ
100% SATISFACŢIA
CONSUMATORULUI CU
PRIVIRE LA PRODUSELE
COMANDATE, fapt care atestă
ă
standardul înalt al serviciilor pe
care le oferim, dar şi calitatea
produselor sale.

AVON ESTE
LIDER MONDIAL
ÎN DOMENIUL
VÂNZĂRILOR
DIRECTE. Astăzi, la nivel
global
al,,

Avon înregistrează ven
ituri
anuale de peste 10 mili
arde de
dolari şi procesează 1,6
miliarde
de comenzi pe an, vân
zând,
de exemplu, un ruj la ﬁ
ecare 3
secunde.

AVON SE BUCURĂ DE O
LARGĂ RECUNOAŞTERE
PESTE TOT ÎN LUME.

Este ﬁresc, din moment ce
avem ambasadoare precum cele
bra
actriţă americană Reese Withersp
oon,
Fergie, în colaborare cu care am
creat
parfumul Outspoken sau Salma
Hayek,
imaginea colecţiei Today Tomo
rrow
Always. Printre colaboratorii noştr
i se
numără şi case de modă renumite
, cum
sunt Christian Lacroix sau Unga
ro.

AVON ÎÎNŢELEGE
NECESITĂŢILE
FEMEILOR. Compania
care le susţine în
permanenţă să devină independente
a fost fondată într-o perioadă în care
ele nici măcar nu aveau drept de vot în
Statele Unite. Avon continuă şi astăzi să
schimbe vieţile femeilor din toată lumea.
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FONDUL DE TEN
Pe care îl alegi?
În portofoliul Avon găseşti o mulţime de fonduri de ten şi ﬁecare dintre ele
poate ﬁ beneﬁc pentru nevoile prietenelor tale. Alegerea fondului de ten nu
este uşoară, însă ghidul pe care ţi-l punem la dispoziţie te va ajuta să faci
recomandări profesionale. Nu trebuie decât să îţi întrebi prietena care este
tipul ei de ten şi să identiﬁci produsul ideal.
PRODUS

BENEFICII

NOU DIN
CAMPANIA 14!

USCAT

Fond de ten matiﬁant

• reduce excesul de sebum cu până la 62%
• matiﬁază zona T
• nu usucă pielea

Fond de ten calmant

• conferă luminozitate
• energizează tenul

Fond de ten cu
consistenţă uşoară

• hidratează
• acoperă imperfecţiunile
• conferă luminozitate

Fond de ten
persistent SPF 12

• efect care se menţine până la 18 ore
• matiﬁază fără să usuce pielea
• conţine SPF 12

Fond de ten lichid
Smooth Minerals

• formulă uşoară, aerată
• formulă cu minerale naturale 100%
• adecvat pentru pielea sensibilă

Fond de ten Magix
Cashmere

• catifelează pielea
• are efect matiﬁant
• menţine pielea mată până la 10 ore

Fond de ten compact
Ideal Shade

• acoperire perfectă
• formulă 3 în 1: fond de ten, pudră, corector
• ambalaj practic, perfect pentru orice
poşetă

Fond de ten antirid
Anew

• asigură o acoperire perfectă
• combate semnele îmbătrânirii
• formulă uşoară

Fond de ten Fresh
Face

• adecvat pentru pielea sensibilă
• nu conţine uleiuri
• matiﬁază perfect tenul

Mostrele

L A PREŢ SPECIAL
FOND DE TEN MATIFIANT

TIP DE TEN

MIXT-USCAT

NORMAL

MIXT-GRAS

GRAS

CU NUMAI 0,70 LEI
DETALII LA PAGINA 11.
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GHIDUL UNGHIILOR
FRUMOASE
Pentru a ﬁ mereu frumoase, unghiile au nevoie de îngrijire
adecvată şi de o manichiură profesională. Recomandările
noastre te vor ajuta să faci toate astea chiar la tine acasă.
Aspectul unghiilor spune multe despre tine. Asigură-te că
unghiile tale arată impecabil de ﬁecare dată când te întâlneşti
cu prietenele tale. Astfel vei ﬁ mult mai convingătoare atunci
când le vei recomanda produse pentru îngrijirea unghiilor.

Avon recomandă:

ÎNGRIJIREA CUTICULELOR

Nu uita: cuticulele sănătoase sunt esenţiale dacă
vrei ca mâinile tale să aibe un aspect îngrijit.
Foloseşte regulat produse special concepute
pentru îngrijirea acestora.

DEFINIREA FORMEI

Îţi recomandăm să îţi pileşti unghiile într-un sigur
sens, dinspre părţile laterale, către centru.

NETEZIREA

Pileşte unghia dinspre cuticulă spre vârf,
cu o presiune medie. Nu folosi mişcări
înainte-înapoi, pentru că acestea pot
deteriora suprafaţa unghiei.

CURĂŢAREA

Înainte să aplici lacul de unghii, asigură-te că suprafaţa
unghiei este curată şi uscată fără urme de loţiuni sau orice
alte produse cosmetice. Le poţi îndepărta perfect cu
ajutorul Lichidului pentru îndepărtarea lacului de unghii.

FORTIFICAREA

Foloseşte un tratament pentru fortiﬁcare pentru ca unghiile
tale să se menţină frumoase şi sănătoase. Identiﬁcă
tratamentul care se potriveşte cel mai bine necesităţilor tale
cu ajutorul Ghidului produselor Nail Expert.

APLICAREA BAZEI

Foloseşte întotdeauna o Bază pentru lacul de
unghii. Aplică un strat şi aşteaptă să se usuce
aproximativ 1 minut. Astfel, lacul de unghii va
rezista mai mult timp.

APLICAREA LACULUI DE UNGHII

Aplică două straturi de lac de unghii. Aplicarea se face
în 3 paşi, mai întâi pe porţiunile laterale, iar apoi
pe centru.

USCAREA RAPIDĂ

Pentru ca lacul de unghii să reziste mai mult timp şi pentru a adera
perfect la suprafaţa unghiei, lasă-l întotdeauna să se usuce bine
înainte să aplici stratul următor. Pentru o uscare rapidă, pulverizează
Spray-ul pentru uscarea lacului de unghii.

Atunci când recomanzi produse
pentru îngrijirea unghiilor,
încurajează-ţi prietenele să comande
produse complementare. De exemplu,
atunci când recomanzi un tratament
pentru fortiﬁcare, este o idee bună să
sugerezi prietenei tale să îşi comande
şi Balsamul pentru cuticule.

Lichid pentru
prevenirea
exfolierii
şi crăpării
unghiilor

Fortiﬁcă şi
protejează
unghiile fragile,
predispuse
la exfoliere şi
rupere.

Întăritor
pentru unghii
cu străluciri
perlate

Oferă strălucire
perlată şi
fortiﬁcă unghiile,
graţie formulei
îmbogăţite cu
vitamine.

complementare

MÂINI, UNGHII
ŞI CUTICULE
USCATE

ÎNDEPĂRTAREA
CUTICULELOR

CUTICULE ASPRE

UNGHII
DETERIORATE

UNGHII CU
CREŞTERE LENTĂ

UNGHII SUBŢIRI,
FRAGILE

UNGHII USCATE,
TERNE, CASANTE

ASPECT TERN

Problema

Produs

esenţiale

Conţine praf
de diamant,
cu efect de
fortiﬁcare
şi întărire a
unghiilor.

Ulei pentru
tratamentul
unghiilor

Formula sa
îmbogăţită cu
aur veritabil
stimulează
regenerarea
unghiilor.

Întăritor pentru
unghii 24K
Gold

Gel exfoliant
pentru
manichiură

Gel pentru
cuticule cu
vitamina C

Tratament
pentru
creşterea
unghiilor

Catifelează
Formula cu
pielea mâinilor
extracte de
şi îngrijeşte
baobab şi
unghiile, oferind acacia bogate în
în acelaşi
vitamine activează
timp protecţie
microcirculaţia,
împotriva uscării.
stimulând
creşterea
sănătoasă a
unghiilor.

Cremă
tratament
pentru mâini şi
unghii
Conţine
Magneziu,
Calciu şi Fier,
ingrediente
care întăresc
unghiile şi le
protejează
împotriva
ruperii.

Tratament
pentru
fortiﬁcarea
unghiilor cu
minerale
Conţine ulei
de migdale şi
unt de shea,
ingrediente
care hrănesc
cuticulele şi
le conferă un
aspect sănătos.

Balsam pentru
cuticule

Formula sa
aderă perfect
la suprafaţa
unghiei,
crescând
rezistenţa lacului
de unghii.

Bază pentru
lacul de unghii

Foloseşte Ghidul produselor Nail Expert şi ajută-ţi prietenele să identiﬁce
produsele pentru îngrijirea unghiilor ideale pentru necesităţile lor.

Tehnologia
Exfoliază celulele Formula bogată
AHA exfoliază
moarte, netezind
în vitamina
celulele moarte,
unghiile şi
C şi minerale
iar vitamina E
cuticulele.
revitalizează,
reface nivelul
repară şi redă
de hidratare
aspectul
a cuticulelor
sănătos
uscate.
cuticulelor
uscate.

Tratament
pentru cuticule
Mira Complex

FII EXPERTĂ ÎN ÎNGRIJIREA UNGHIILOR
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DEMO 19
OUTSPOKEN INTENSE

OWN THE

AVON RECOMANDĂ:

MOMENT

Apa de parfum O utspoken I ntense
este o alegere inspirată pentru a ﬁ
oferită cadou. Sugerează prietenelor
tale să se gândească la ocaziile
pentru care vor avea nevoie să ofere
cadouri. Un parfum premium nu dă
niciodată greş.

Fergie se întoarce cu un nou hit, Apa de
parfum Outspoken Intense by Fergie, de la
care ne aşteptăm la un succes pe măsura
celui înregistrat de Apa de parfum Outspoken
by Fergie lansată anterior. Acest amestec
curajos de note ﬂoral-fructate le va încuraja
pe prietenele tale să îşi exprime adevărata
personalitate. Le poţi ajuta şi tu, trebuie doar
să îţi comanzi produsul demo.
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Avon a lansat în colaborare cu Fergie parfumul
Outspoken by Fergie, un adevărat succes. Fergie a
devenit apoi imaginea Vopselelor de păr Advance
Techniques. În plus, ea este şi ambasadoarea
Fundaţiei Avon. În 2010 ea a participat la Marşul Roz,
participând la colectarea fondurilor în valoare de
milioane de dolari care au fost redirecţionate către
cercetările în domeniului cancerului la sân.
Fergie s-a consacrat în 2002, când a intrat în trupa
Black Eyed Peas. Împreună au lansat 3 albume care
s-au vândut în peste 26 de milioane de copii în toată
lumea.
În 2006, Fergie şi-a lansat albumul solo, The Dutchess,
care s-a vândut în peste 7 milioane de exemplare şi a
generat 5 hituri de Top 10. De asemenea, în 2009 ea a
deţinut rolul principal în ﬁlmul Nine şi roluri secundare
în Madagascar 2, Poseidon şi Grind House.
Apa de parfum Outspoken Intense este o adevărată
poveste a personalităţii ei. Este sexy şi provocatoare.
Este o aromă care atrage priviri, aşa că este perfectă
pentru femeia care este mereu în centrul atenţiei, dar
şi pentru cea uşor timidă, care are nevoie de un plus
de încredere.
Comandă acum produsul demo şi lasă-ţi prietenele
să descopere valul de euforie adus de ﬁecare strop
de Outspoken Intense by Fergie.
cod 0733 6
Preţ standard: 90,00
50 ml
CATEGORIA: FLORAL-FRUCTATĂ

CU NUMAI

54,00 LEI
40%

REDUCERE
Ofertă limitată
1 pe Reprezentant

NOTE DE VÂRF:

NOTE DE MIJLOC:

NOTE DE BAZĂ:

fruct stea, mure,
citrice

gardenie, ﬂori de
portocal, ﬂoarea
pasiunii

mosc, ambră,
cedru

O aromă care îmbină note delicioase de mure, fruct
stea şi citrice cu un buchet de ﬂoarea pasiunii,
gardenie şi ﬂori de portocal. Toate sunt învăluite în
acorduri senzuale de mosc, ambră şi lemn de cedru.

Caută mai multe informaţii despre Apa de parfum Outspoken Intense by Fergie în My Avon Magazine 15.
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DEMO
D
RUJ SATIN SATISFACTION

ÎNDRĂGOSTITĂ DE

EFECTUL SATINAT
Prietenele tale nu vor putea rezista
acestui luciu de buze pur şi simplu
seducător.
Testează produsul şi apoi ajută-ţi prietenele
să descopere acoperirea perfectă pe care
o oferă Rujul Satin Satisfaction. Acest produs
revoluţionar măreşte nivelul de hidratare
a buzelor de 4 ori*. Menţionează acest lucru
prietenelor tale. Prezintă de asemenea formula
sa cremoasă şi textura satinată cu strălucire
subtilă care oferă buzelor nu doar un aspect
frumos, ci şi confort. Încurajează-ţi prietenele
să testeze aplicatorul special care permite
o aplicare uniformă şi precisă.

SATUL NOSTRU:
Recomandă acest produs
femeilor care caută să ﬁe mai
mult decât frumoase. Evidenţiază
faptul că hidratarea buzelor
este importantă pe parcursul
schimbărilor de sezon.

BUZELE SUNT DE

4x

MAI HIDRATATE*

CU TEHNOLOGIA MOISTINFUSE

Preţ standard: 26,00
Ofertă limitată 1 pe Reprezentant.
Nu uita! Acest produs te ajută să te simţi
frumoasă şi plină de strălucire, totul în timp ce
buzele tale se bucură din plin de beneﬁciile
formulei hidratante.
*Rezultat bazat pe unui studiu clinic folosind higrometrul.

Pleased Pink

4201 0

Plush Plum

4309 1

Beautiful
Brick

4259 8

Shimmering
Nude

4206 9

NUMAI

9.99 lei
60%
REDUCERE

Copper
Sensation

4303 4

aplicator special cu suprafaţă plată

DEMO 21
TRATAMENT CU LIPOZOMI

REŢETĂ PENTRU UN
TEN FRUMOS
Comandă varianta demo a Tratamentului cu
lipozomi şi arată-le prietenelor tale care sunt
beneﬁciile unei îngrijiri adecvate a tenului.
Acest produs unic este răspunsul pe care Avon îl oferă
celor mai recente tendinţe de pe piaţa cosmeticelor
(de exemplu lupta împotriva factorilor nocivi prin
formule îmbogăţite cu antioxidanţi, combaterea
efectelor stresului etc.), aşa că este important să
menţionezi acest lucru atunci când prezinţi acest
produs. Informează-ţi prietenele că Tratamentul
cu lipozomi are o formulă bogată în vitamine care
protejează pielea de efectele negative cauzate de
expunerea la soare, vânt sau poluare. Amestecul de
ingrediente hrănitoare, printre care vitaminele A, C şi
E, meţine nivelul optim de hidratare a pielii pe toată
durata zilei şi o catifelează. La o utilizare regulată,
tenul este întinerit vizibil. Recomandăm folosirea
Tratamentului cu lipozomi împreună cu celelalte
produse Solutions folosite în mod obişnuit, ori de
câte ori pielea se simte obosită, slăbită, cu un
aspect tern, probleme care se manifestă în special
toamna.

Ofertă limitată
1 pe Reprezentant

CU NUMAI

10,99 LEI
55%
REDUCERE

cod 2922 3
Preţ standard: 25,00
50 ml

Prezintă-le prietenelor
tale oferta din
Campania 15. Apa de
toaletă Scentini cu
numai 12,99

lei

la comandarea oricărui produs
Solutions, inclusiv Tratamentul cu
lipozomi.

CURĂŢAREA TENULUI –
O REVOLUŢIE LA AVON

DISPOZITIVUL PENTRU CURĂŢAREA TENULUI SOLUTIONS
SET DE DISCHETE PENTRU DISPOZITIVUL DE CURĂŢARE A TENULUI

VĂ RECOMANDĂM

Foloseşte Dispozitivul pentru curăţarea tenului Solutions
şi apoi recomandă-l tuturor prietenelor tale. Acţiunea
sa dublă care asigură atât exfolierea cât şi masarea
tenului aduce o mulţime de beneﬁcii pielii.

Curăţă pielea

Dispozitiv pentru curăţarea tenului Solutions
cod 1834 1
Preţ standard: 56,00

mai eﬁcient* decât
curăţarea manuală

Set de dischete pentru Dispozitivul de curăţare a tenului
cod 1836 6
Preţ standard: 15,00

de

CU NUMAI

5x

* Rezultat bazat pe un studiu
clinic S0983 with 24 people
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CU NUMAI

8,49 LEI
40%
REDUCERE

24,99

LEI

55%
REDUCERE
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Îţi prezentăm informaţii utile, care te vor ajuta să recomanzi produsele noastre în mod
eﬁcient şi profesionist. Astfel, vei putea proﬁta de o mulţime de beneﬁcii.
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CUM SĂ RĂSPUNZI
L A ÎNTREBĂRILE
PRIETENELOR TALE

ŞTIM CĂ DE FIECARE DATĂ CÂND LANSĂM PRODUSE
NOI, PRIETENELE TALE AU O MULŢIME DE ÎNTREBĂRI.
LANSAREA ANEW GENICS NU VA FI DIFERITĂ, AŞA CĂ
PREGĂTEŞTE-TE SĂ RĂSPUNZI LA TOATE ÎNTREBĂRILE CARE
POT VENI DIN PARTEA CUNOŞTINŢELOR TALE.
1. POT SĂ FOLOSESC ANEW GENICS ÎMPREUNĂ CU O ALTĂ GAMĂ
DE ÎNGRIJIRE A TENULUI?
Da, de fapt acest lucru chiar este recomandat dacă vrei să obţii cele
mai bune rezultate. Folosite împreună, Anew Genics şi o altă gamă de
îngrijire combat problemele speciﬁce procesului de îmbătrânire a pielii
– efectele nocive ale razelor UV dar şi factori care ţin de organismul
nostru.

2. POT FOLOSI ANEW GENICS FĂRĂ SĂ MAI FOLOSESC ALTĂ
GAMĂ DE ÎNGRIJIRE?
Da, Anew Genics îţi oferă rezultate remarcabile chiar şi atunci când îl
foloseşti separat. În orice caz, îţi recomandăm să alegi un demachiant
şi o cremă de ochi Anew, astfel încât să oferi pielii tale o îngrijire
completă.

3. CUM SE FOLOSESC CREMA-TRATAMENT ŞI SERUL ANEW
GENICS?
Produsele trebuie folosite în ﬁecare zi. O îngrijire cotidiană adecvată
asigură rezultate optime. Crema-tratament (se foloseşte o dată pe zi)
şi Serul (se foloseşte de două ori pe zi, dimineaţa şi seara) pot ﬁ folosite
atât împreună, cât şi separat.

4. CĂRUI TIP DE TEN SE POTRIVEŞTE GAMA ANEW GENICS?
Produsele Anew Genics sunt potrivite pentru majoritatea tipurilor de ten.
Serul este recomandat pentru un ten cu tendinţă de îngrăşare, în timp
ce crema-tratament este perfectă pentru pielea uscată.

5. ANEW GENICS ARE LA BAZĂ O TEHNOLOGIE CARE STIMULEAZĂ
ACTIVITATEA ANUMITOR GENE – ACEST LUCRU POATE FI
DĂUNĂTOR?
Gama Anew Genics a fost dezvoltată pe baza unor descoperiri
revoluţionare cu privire la longevitatea umană. Acestea au conﬁrmat
că în organismul nostru există o genă a cărei activitate ne inﬂuenţează
durata vieţii şi starea de sănătate. Testele efectuate în laboratoarele
noastre au conﬁrmat că pe măsură ce înaintăm în vârstă activitatea
acestei gene intră în declin. Produsele Anew Genics sunt special
concepute pentru a stimula activitatea acestei gene astfel încât ea să
îşi menţină activitatea la un nivel adecvat, fără să creeze însă nici un fel
de modiﬁcări la acest nivel.

6. LA CE VÂRSTĂ POT ÎNCEPE SĂ FOLOSESC ANEW GENICS?
Nu este niciodată prea devreme să începi să foloseşti o îngrijire
intensivă. Acest lucru este valabil şi pentru Anew Genics. Poţi
începe să foloseşti această gamă de îndată ce primele semne
de îmbătrânire îşi fac apariţia pe chipul tău: riduri, pete, pierderea
fermităţii sau o textură aspră.

7. DE CE ESTE TEHNOLOGIA YOUTHGEN* ATÂT DE EFICIENTĂ?
Această tehnologie revoluţionară este rezultatul a 10 ani de cercetări
efectuate de oamenii noştri de ştiinţă. Ea are la bază ingrediente
special selectate pentru a combate îmbătrânirea pielii. Pentru
dezvoltarea acestei tehnologii am folosit un amestec de peste 1000
de ingrediente active, cu rol esenţial în stimularea activităţii Genei
tinereţii.

8. AM 20 DE ANI, POT ÎNCEPE SĂ FOLOSESC ANEW GENICS?
Da. Gena tinereţii se găseşte în organismul nostru, astfel că ﬁecare
dintre noi o poate stimula, astfel încât să ne menţinem tinereţea
pentru mai mult timp. Este o idee bună să începi să foloseşti Anew
Genics din timp, astfel încât să combaţi cât mai eﬁcient îmbătrânirea
pielii.
* în SUA

POT MOSTRELE SĂ INFLUENŢEZE POZITIV COMENZILE TALE?
Calculează câştigul de care beneﬁciezi atunci când o persoană din cinci cărora le-ai oferit mostre
se decide să comande versiunea standard a produsului! Chiar merită să investeşti în mostre!
Nu uita să comanzi întotdeauna mostre, în special pentru produsele noi. Ele vor funcţiona ca un
imbold dat prietenelor tale pentru a comanda produsul respectiv.
Mostrele te vor ajuta nu doar să îţi creşti comenzile şi să menţii interesul prietenelor tale, ci vor
contribui şi la atragerea de noi persoane interesate de produse.
Informaţii mai multe ca niciodată, perfecte pentru întâlnirile cu prietenele tale. Îţi împărtăşim şi o sugestie grozavă: taie paginile cu informaţii şi păstrează-le timp îndelungat!

CREMĂ DE ZI ANEW
REJUVENATE SPF 25
UVA/UVB
• netezeşte ridurile
• reduce porii
dilataţi
• protejează
împotriva razelor
ultraviolete

CREMĂ DE
ZI ANEW
REVERSALIST SPF
25 UVA/ UVB
• reduce ridurile
• combate
pigmentările
• oferă protecţie
împotriva razelor
ultraviolete

GEL DE CURĂŢARE
2 ÎN 1 ANEW
REJUVENATE
• curăţă pielea în
profunzime
• toniﬁcă pielea
• oferă o senzaţie
plăcută de
prospeţime

GEL SPUMANT DE
CURĂŢARE
• îndepărtează
impurităţile
şi excesul de
sebum
• hidratează
pielea
• catifelează şi
netezeşte



CREMĂ DE NOAPTE
ANEW REVERSALIST
• susţine
elasticitatea
pielii
• conferă supleţe
şi netezeşte
pielea
• reduce ridurile

GEL CREMOS DE
CUTĂŢARE ULTIMATE
AGE REPAIR
• îndepărtează
stratul de celule
moarte
• netezeşte
suprafaţa pielii
• revigorează tenul

CREMĂ DE
NOAPTE CU
PROPRIETĂŢI INTENS
REGENERATOARE
• diminuează
• reface densitatea
petele
pielii
• conferă
• reduce ridurile
luminozitate
semniﬁcativ
tenului
• estompează petele • luptă eﬁ cient
• hidratează în
împotriva ridurilor

CREMĂ DE ZI
ANTIRID CU
PROPRIETĂŢI INTENS
REGENERATOARE
SPF 25

SER ANEW
REVERSALIST
• reduce ridurile
• redă fermitatea
pielii
• combate
ridurile din
zonele laterale
ale ochilor

CREMĂ DE NOAPTE ANEW
PLATINUM
• catifelează pielea
• susţine elasticitatea
• netezeşte ridurile

TRATAMAMENT
PENTRU OCHI ŞI BUZE
• reface forma expresivă a
zonelor ochilor şi buzelor
• combate ridurile din
zonele laterale ale ochilor
• redă fermitatea zonei de
sub ochi

SER ANEW PLATINUM
• conferă fermitate şi
supleţe
• previne pierderea
elasticităţii
• reduce aspectul
ridurilor

piele uscată

apariţia primelor pete

CREMĂ DE ZI ANEW
PLATINUM SPF 25 UVA/
UVB
• previne pierderea
elasticităţii
• reconturează
trăsăturile feţei
• conferă luminozitate

riduri profunde

riduri

TRATAMENT DE NOAPTE
ANEW REVERSALIST
• hidratează pielea
• umple liniile ﬁ ne
• conferă luminozitate

piele lipsită de fermitate pe faţă şi gât

pierderea fermităţii pielii

DEMACHIANT ANEW
PLATINUM
• hidratează
• revigorează
• iluminează pielea

DACĂ TE CONFRUNŢI CU:

ELIXIR CU
PROPRIETĂŢI INTENS
REGENERATOATE
• reduce aspectul
ridurilor
• uniformizează
nuanţa tenului
• îmbunătăţeşte
elasticitatea

DACĂ TE CONFRUNŢI CU:

*Rezultat bazat pe un
studiu despre percepţia
consumatorului de 4
săptămâni, la care au
participat 145 de respondenţi.

TRATAMENT DE
NOAPTE ANEW
ULTIMATE
• hidratează
intensiv pielea
• pielea arată cu
până la 14 ani
mai tânără în
aproximativ 14 zile

PLATINUM

profunzime

TRATAMENT
CONCENTRAT
ANTIRID PENTRU
OCHI ANEW
ULTIMATE
• reconturează zona
ochilor
• redă fermitatea
pielii
• reduce ridurile

REVERSALIST

*Rezultat bazat pe un
studiu despre percepţia
consumatorului de 4
săptămâni, la care au
participat 140 de respondenţi

SER ANEW
REJUVENATE
• energizează tenul
• reduce semnele de
oboseală
• estompează vizibil
liniile ﬁ ne

pete

nuanţă neuniformă

TRATAMENT DE
NOAPTE ANEW
REJUVENATE
• asigură o hidratare
intensă
• întinereşte
vizibil pielea în
aproximativ 14 zile*

riduri adânci

pori dilataţi

CREMĂ DE
OCHI ANEW
REJUVENATE ZI/
NOAPTE SPF 25
• conferă
luminozitate
zonei ochilor
• ameliorează
umﬂăturile de
sub ochi
• reduce ridurile

pierderea densităţii pielii

DACĂ TE CONFRUNŢI CU

DACĂ TE CONFRUNŢI CU:

primele riduri

ULTIMATE

REJUVENATE

TRATAMENT PENTRU
OCHI ANEW
REVERSALIST
• îmbunătăţeşte
aspectul zonei de
sub ochi
• reduce ridurile din
zona ochilor

CREMĂ DE NOAPTE
ANEW REJUVENATE
• uniformizează
nuanţa pielii
• corectează
imperfecţiunile
• reduce ridurile

30+

AJUTĂ-ŢI CUNOŞTINŢELE SĂ-ŞI GĂSEASCĂ PRODUSELE POTRIVITE


mai
• de
concentrat***, formulă
uşoară, cu absorbţie
rapidă
• Se foloseşte de două ori
pe zi (dimineaţa şi seara)

\

SERUL ANEW GENICS

PENTRU FEMEILE
DE TOATE VÂRSTELE

O NOUĂ ERĂ A LUPTEI
ÎMPOTRIVA ÎMBĂTRÂNIRII
Anew Genics - Un adevărat elixir al tinereţii,
care te va ajuta să ştergi până la 10 ani
de pe chipul tău**.
Produsele sunt special formulate pentru
a reactiva Gena tinereţii, responsabilă pentru
menţinerea tinereţii celulelor pielii.
Tehnologia brevetată* YouthGen stimulează
colagenul şi acidul hialuronic din piele,
ingrediente cu rol cheie în menţinerea
aspectului tânăr al tenului.

TEHNOLOGIA BREVETATĂ*

YOUTHGEN™
'94È2ŕ0%




%2-1%-
8È2ŕ6ŕ

CREMĂ-TRATAMENT
ANEW GENICS
• formulă bogată, intens
hidratantă
• se foloseşte o dată pe zi
*Rezultat bazat pe un studiu despre percepţia consumatorului cu privire la
Serul Anew Genics la care au participat 160 de respondente şi pe un studiu
cu privire la Crema-tratament din aceeaşi gamă, la care au participat
160 de respondente.

30+
35+
45+
55+

PIELE USCATĂ, PIELE LĂSATĂ PE
FAŢĂ ŞI GÂT, RIDURI ADÂNCI

RIDURI ADÂNCI, PETE

PIELE LIPSITĂ DE FERMITATE,
RIDURI, PETE DE CULOARE
ÎNCHISĂ

LINII FINE, NUANŢĂ
NEUNIFORMĂ, PORI VIZIBILI

PLATINUM

ULTIMATE

REVERSALIST

REJUVENATE

PENTRU REZULTATE OPTIME, FOLOSEŞTE PRODUSELE ANEW GENICS ÎMPREUNĂ CU ALTE GAME ANEW

*în Statele Unite
**pe baza unui studiu dermatologic la care au participat femei cu vârste cuprinse
între 49-59 ani
*** în comparaţie cu crema-tratament

ÎN LUMEA TINEREŢII

DESCOPERĂ

PREZINTĂ-LE PRIETENELOR TALE NOUA GAMĂ ANEW ŞI ÎNCURAJEAZĂ-LE SĂ ÎŞI

