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MESAJUL CAMPANIEI

ÎN ACEASTĂ EDIŢIE

MY AVON MAGAZINE
ÎŢI UREAZĂ BUN-VENIT
ÎN CAMPANIA 16
– CAMPANIA ÎN
CARE MOŞ CRĂCIUN
ÎŢI ÎNDEPLINEŞTE
DORINŢELE

MY AVON MAGAZINE:
NOUTĂŢI

4

CHRISTIAN LACROIX NUIT
O nouă aromă provocatoare
special creată pentru El

5

9

PROGRAM MOTIVAŢIONAL
Parfumurile premium îţi aduc o
mulţime de beneﬁcii

MascaraSUPERSHOCK
Mascara ta preferată în ediţie
specială!

PRODUSE DEMO

22 APA DE PARFUM

INCADESSENCE LUMIERE
Dăruieşte cadouri parfumate
de Crăciun

S-a deschis oﬁcial sezonul cumpărăturilor
Dragele mele, dragii mei,
Broşura 16 vă va lua ochii – ne-am pregătit temeinic de sezonul
cumpărăturilor şi am pregătit seturi frumoase pentru toate vârstele,
gusturile şi toate buzunarele. De la cadouri pentru cei mici, până la
seturi de întinerire, de la cadouri pentru domni până la accesorii în
tendinţe, Broşura 16 va ﬁ pe placul vostru.
Ce sfat vă dau pentru o campanie de succes? Comandaţi-vă cât
mai multe broşuri. Contactaţi-vă cât mai mulţi prieteni – în preajma
sărbătorilor, toată lumea îşi doreşte să facă mici bucurii. Mămicile
se vor bucura să le dăruiască fetiţelor produse din Colecţia Barbie,
soţiile îi vor surprinde pe domni cu seturi din gama For Men. Şi tuturor
doamnelor şi domnişoarelor le vor plăcea seturile în ambalaje
elegante, la oferte foarte bune.
Comandând mai multe broşuri, programul vostru motivaţional va
ﬁ ﬂoare la ureche – dacă veţi comanda produse în valoare de 550
de lei din C16 şi/sau C17, vă veţi putea lua setul Planet Spa la un preţ
foarte, foarte mic.
Să înceapă cumpărăturile de sărbători!

INSTRUMENTE DE VÂNZARE

10 DĂRUIEŞTE CULOARE!
Oferă produse de machiaj de
sărbători

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

11 TOP 10 RECOMANDĂRI
Cum proﬁţi din plin de sezonul
sărbătorilor

14 MINI-SETURI ANEW
Testează, învaţă, recomandă!

„MY AVON MAGAZINE” 16
TE INSPIRĂ
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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

Sărbători fericite

TUTUROR!

Cumpărăturile de Crăciun se pot transforma într-un adevărat
coșmar, însă nu și la Avon. Fără cozi, fără nervi întinși la maxim,
doar confortul casei și o mulţime de oferte avantajoase. Noi
știm deja asta, la fel și tu, așa că nu mai ai decât să îi convingi
prietenele să proﬁte de beneﬁciile ședinţelor de cumpărături
Avon. Odată ce le vor descoperi, le vor îndrăgi cu siguranţă!
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CADOURI PENTRU
TOATĂ FAMILIA
Prezintă-le prietenelor tale
numeroasele seturi cadou pe care
le-am pregătit pentru ele în această
campanie. De exemplu, Cremele de
zi și noapte din gama Anew Ultimate
pot ﬁ comandate în set, la un preţ de
sărbătoare. În plus, prietenele tale
nu mai au de ce să se gândească la
ambalarea acestui cadou, pentru că
la comandarea setului vor primi cu
numai 1 ban o cutie elegantă pentru
cadouri. Broșura 16 este plină de
asemenea idei!

90

FIECARE CLIPĂ
PE NOTE INTENSE
Căștile cu pietre decorative
sunt un cadou perfect
pentru tinerele stilate, mai
ales dacă acestea sunt
însoţite și de o Apă de
parfum senzaţională, creată
în colaborare cu Fergie.
În această campanie, la
comandarea ﬁecărei Ape
de parfum Outspoken by
Fergie, tu și prietenele tale
primiţi Căștile cu pietre
decorative cu numai 1 ban.

6

MOȘ CRĂCIUN ADUCE
PRODUSE DE MACHIAJ
Dacă prietenele tale vor decide să aleagă
cadouri de Crăciun de la paginile special
marcate, vor putea să aleagă unul dintre cele
trei produse de succes pe care le-am pregătit
special pentru ele. Au de ales între Mascara
24K Gold, Fardul de obraz True Color și Contur
pulbere pentru ochi Jillian Dempsey. Astfel, în
timp ce fac cumpărături pentru cei dragi, vor
putea alege chiar și cadouri pentru ele.

130

UN SUPORT SPECIAL
PENTRU BIJUTERII
Cadoul perfect pentru cele care au
nevoie de puţină organizare pentru
bijuteriile preferate. Vor arăta perfect
pe acest Suport pentru bijuterii și nu se
vor mai încurca. În plus, venim și cu alte
vești bune...îl poţi avea cu numai 42,99
lei la comandarea oricărui alt produs
de la paginile 33 - 35 sau 130 - 159.
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Christian Lacroix Nuit este alegerea perfectă
pentru bărbatul care are încredere în el şi
ştie ce îşi doreşte.

Îţi prezentăm

PENTRU EL
AVON RECOMANDĂ:
Explică-le prietenelor tale cum
pot prelungi aroma parfumului
preferat. Folosind Geluri de
duş sau Loţiuni de corp din
aceeaşi gamă cu parfumul, vor
accentua aroma acestuia.

Această nouă apă de toaletă provocatoare
se alătură portofoliului Avon după succesul
înregistrat de Christian Lacroix pentru Ea, care a
devenit rapid unul dintre preferatele voastre. Ne
aşteptăm ca şi versiunea masculină să repete
această performanţă.
Christian Lacroix Nuit pentru El a fost creat
de Pascal Gaurin, împreună cu celebrul
producător de renume mondial, IFF. „Industria
parfumurilor progresează neîncetat. Cred, de
asemenea, că Avon se aﬂă într-o continuă
evoluţie. Este un brand global care ne lasă
să descoperim diverse ipostaze ale luxului.
Pentru mine este o onoare să colaborez cu o
asemenea companie.” – spune Gaurin.
Acest parfum se alătură colecţiei (Rouge,
Absynth, Nuit) creată sub semnătura unui
adevărat simbol al modei: Christian Lacroix.
Renumitul designer francez este cunoscut
în toate colţurile lumii pentru creaţiile sale
extravagante, inspirate de pasiunea sa pentru
teatru, pentru operă şi pentru viaţă, în general.
Detalii în broşura la pagina 95

CATEGORIA CHYPRE
NOTE DE VÂRF:

NOTE DE MIJLOC: NOTE DE BAZĂ:

bergamotă,
lavandă, tutun

rărăcină de iris,
chiparos,
cardamom, violetă lemn de guaiac,
labdanum
neagră

Aroma se deschide cu un amestec tentant de bergamotă,
lavandă şi esenţe bogate de frunze de tutun. Continuă
în note misterioase de nucşoară şi violetă neagră şi se
închide cu acorduri lemnoase de rădăcină de iris, guaiac
şi labdanum.

75 ML

„Sunt foarte mândru de acest parfum. Am explorat
noi dimensiuni ale aromelor masculine de lux... A
fost o călătorie de neuitat, care m-a ajutat să creez o
aromă deosebită”.
Pascal Gaurin –
creatorul Apei de toaletă Christian Lacroix Nuit

„MY AVON MAGAZINE”
TE INSPIRĂ!
Menţionează prietenelor
tale că au posibilitatea
să creeze seturi atractive
pentru cei dragi. Apa de
toaletă Christian Lacroix
Nuit este însoţită de Gelul
de duş şi Balsamul după
ras din aceeaşi colecţie
— numai bune de pus
sub brad.

NOUTĂŢI

55

Programul
TĂU MOTIVAŢIONAL
O OPORTUNITATE FANTASTICĂ SĂ ÎŢI MĂREŞTI BENEFICIILE
COMANDĂ
PRODUSE DIN
CATEGORIA
PARFUMURI*
ÎN VALOARE DE

550 lei

**

*din Broşura 16 şi/sau 17 (inclusiv din minibroşura C17/2011)
*în ofertă sunt incluse doar apele de toaletă/parfum
şi seturile care conţin o apă de toaletă/parfum
**valoarea poate ﬁ cumulată din mai multe
comenzi plasate în Campania 16 şi/sau 17.
Programul se aplică 1 singură dată pe Reprezentant.

ŞI PRIMEŞTI ÎN CAMPANIA
NAŢIONALĂ 17

CU NUMAI 3 BANI
SETUL CONŢINE:
• Loţiune de corp cu lavandă
şi iasomie (200 ml)
• Mască puriﬁcatoare pentru
faţă cu lavandă şi iasomie
(75 ml)
• Ulei pentru păr cu lavandă
şi iasomie (50 ml)
Preţ standard: 80,00
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ÎŢI PREZENTĂM

50 ML

AVON RECOMANDĂ:
Promovarea parfumurilor
reprezintă o oportunitate
pe timpul sărbătorilor.
Febra cumpărăturilor îţi
poate aduce o mulţime de
beneﬁcii.

A

De ce parfumurile sunt
cadouri ideale de Crăciun:

1.
2.
3.
4.

roma care te provoacą są strąluceũti

Noua apă de toaletă te ajută să te simţi ca un star și,
să ﬁm sinceri, toate ne dorim acest lucru uneori.
Multe dinte noi visăm la celebritate... să pășim pe o scenă
sau pe covorul roșu. Aroma Apei de toaletă Secret Fantasy
Star îţi va da acea încredere în tine de care ai nevoie
pentru a ajunge până la stele.
O versiune modernă a Apei de toaletă de succes lansate
anul trecut, Secret Fantasy, noua aromă aduce un plus de
strălucire și de intensitate. Cu acest cocktail fabulos de note
ﬂorale și fructate, o singură pulverizare este de ajuns ca să
te simţi precum un star.

Sunt potrivite atât pentru bărbaţi, cât și pentru femei,
pentru adolescenţi sau chiar pentru micuţele care abia
așteaptă să găsească sub brad Apa de toaletă Barbie.

Sunt cadouri foarte personale. Alegerea unui parfum
potrivit presupune cunoașterea persoanei respective şi a
preferinţelor ei.

Sunt produse de uz cotidian, astfel că persoana care
primește un asemenea cadou își va aminti în ﬁecare zi de
persoana de la care l-a primit.
Parfumurile au imaginea unor cadouri exclusiviste, iar
la Avon, chiar și parfumurile premium sunt convenabile,
astfel că vei putea oferi cadouri deosebite fără să
cheltuiești o avere pentru achiziţionarea lor.

Detalii în broşură la
pagina 114

CATEGORIA: ORIENTAL-GURMANDĂ
NOTE DE VÂRF:

mandarine, coacăze
negre, prune

NOTE DE MIJLOC: NOTE DE BAZĂ:

bujor, violetă,
iasomi e

vanilie, lemn de
santal, mos c

Un cocktail savuros de mandarine, coacăze negre şi prune,
completate de note florale de iasomie, violetă şi bujor. Toate
sunt aşezate pe o bază de acorduri vanilate, lemn de santal
şi mosc senzual.

EDUCAŢIE

7 7

CREDEM

în visele femeilor

Ai 125
de motive

SĂ CREZI
ÎN

2011 este anul în care credem că visele tuturor femeilor pot
deveni realitate. Acesta este mesajul transmis de Andrea Jung,
CEO Avon, cu ocazia aniversării de 125 de ani a companiei.
Ai o mulţime de motive să crezi în produsele noastre, în
oportunităţile pe care ţi le oferim, în noi.
Reese Witherspoon - Am
bas ador global Avon
And rea Jung - CEO Avo
n

în independenţa
ﬁnanciară a femeilor

Avon le susţine pe femei încă din 1886,
oferindu-le oportunităţi unice de câştig.
Credem că ﬁecare femeie are dreptul să
îşi dezvolte propria afacere, indiferent de
experienţă, de educaţie sau de orice alte
criterii. Ca Reprezentant îţi poţi construi
afacerea aşa cum vrei, îţi poţi adapta
programul în funcţie de stilul de viaţă şi de
angajamentele existente. Destinul tău este în
mâinile tale.

CREDEM

că toate femeile au dreptul
la o viaţă mai bună

că ﬁecare femeie are dreptul la
frumuseţe

Timp de 125 de ani, Avon a avut convingerea că frumuseţea nu
este rezervată doar puţinelor norocoase. Ea poate ﬁ obţinută de
toate femeile care îşi doresc acest lucru. Din acest motiv, campanie
de campanie, Broşura Avon este plină de produse inovatoare, de
cea mai bună calitate şi la preţuri convenabile. Broşura 16 nu face
excepţie! Cum aceasta este campania în care ne pregătim să
întâmpinăm sărbătorile de iarnă, acum este momentul perfect ca tu
şi prietenele tale să vă simţiţi frumoase cu Avon.

Fondul Believe a fost înﬁinţat la începutul acestui an, la
nivel global, cu scopul de a sprijini organizaţiile nonproﬁt
care oferă suport victimelor violenţei domestice şi familiilor
acestora. Andrea Jung şi-a exprimat credinţa puternică în
această cauză şi a donat acestui fond suma de 1 milion de
dolari.
În Romania, Avon se implică activ în lupta împotriva
cancerului la sân şi împotriva violenţei domestice. Anul
acesta am donat două aparate medicale în Craiova şi
în Timişoara pentru a preveni cancerul la sân iar pentru
Campania Respectului, am investit în educatia psihologilor
şcolari şi a asistenţilor maternali şi am decontat certiﬁcate
medico-legale. Aﬂă mai multe despre campaniile noastre pe
www.stopcancerlasan.ro şi pe www.campaniarespectului.ro.
Avon este compania pentru femei şi deţine un rol de top în
ce priveşte sprijinul acordat pentru îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă ale acestora.

Ca parte a iniţiativei Believe, am lansat la nivel global Provocarea „Crede şi se va împlini”: o colecţie de premii care le vor aminti tuturor
femeilor despre motivele pentru care merită să creadă în Avon şi în oportunităţile pe care le oferim.
Dacă îţi doreşti comenzi mai mari, nu este prea târziu! Campania 16 marchează ﬁnalul acestei provocări! Contactează-ţi Liderul sau
Directorul de zonă şi aﬂă ce ţi-am pregătit!
If want to achieve exceptional sales then read the materials prepared especially for you about
Împreună
ne‘Believe
putem bucura
de oportunităţi
nenumărate...
doar să crezi! Manager.
the
Challenge’
and contact
yourtrebuie
Unit Leader/Zone
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FOND DE TEN 24K GOLD
UN CHIP
P DE ZEIŢĂ
Ajută-le pe prietenele tale să
descopere cât de frumoas poate
arăta pielea lor cu Fondul de ten
24K Gold.
Fondul de ten 24K Gold are o formulă
îmbogăţită cu aur veritabil de 24 karate,
care oferă luminozitate și un aspect
impecabil. În plus, pielea se simte
hidratată până la 10 ore* și este protejată
de razele UV cu SPF 12.
Bucură-te și tu de strălucire naturală și de
un aspect sănătos și radios.

AVON RECOMANDĂ:
Ajută-ţi prietenele să își
aleagă nuanţa ideală
oferindu-le mostre. Astfel
vor putea să se convingă
singure şi de textura
catifelată a fondului de ten.

Menţionează prietenelor tale că noul
fond de ten este ideal pentru tenul sensibil
și amintește-le că aurul are grijă de
frumuseţea pielii.
Detalii în Broşură la pagina 53

CUM APLICI CORECT
FONDUL DE TEN
• Fondul de ten poate ﬁ
tamponat ușor pe zonele care
au nevoie de uniformizare.
• Aplică o cantitate mică de fond
de ten pe degetul arătător.
• Tamponează ușor pe faţă,
cum este prezentat în modelul
alăturat.

Ivory

1098 3

• Uniformizează
cu mișcări
circulare,
în sens
ascendent.

Shell

4136 8

MOSTRELE
Fondului de

Nude

4214 3

ten 24K Gold

cu
numai
1 Leu

Natural
Beige

4134 3
Medium
Beige

ﬁecare
detalii pe
pagina de
E-Reprezentant
la secţiunea
Materiale Utile

4132 7

30 ML

COLE
CO
LECŢ
LE
CŢIA
CŢ
IA 24K GOL
OLD
D

Director de creaţie pe machiaj
Avon la nivel global, make-up
aritst pentru vedete

Expertul recomandă:
„Trebuie să încerci noul Fond de ten 24K Gold
- formula sa este special concepută pentru
a avea grijă de sănătatea tenului tău, î ţi va
uniformiza nuanţa şi va ameliora petele roşii.
În plus, pielea se va simţi hidratată perfect
până la 10 ore. Nu îl poţi rata!”

LASĂ-ŢI FRUMUSEŢEA SĂ STRĂLUCEASCĂ

NOUTĂŢI

9

Mascara SuperShock
Ediţie specială
ATRĂGĂTOARE, TENTANTĂ,
DEZLĂNŢUITĂ...
Cea mai populară mascara din portofoliul
Avon are acum un ambalaj nou-nouţ.
Decorată acum cu animal print, ea nu va lipsi
din trusele femeilor care adoră moda.
Imprimeul animal print este una dintre
tendinţele de top în modă, iar acum nu mai
este limitat doar la haine și accesorii. Acum,
tu și prietenele tale îl puteţi avea chiar și pe
produsele de machiaj preferate.
Mascara SuperShock s-a dovedit a ﬁ unul
dintre hiturile Avon și are într-adevăr motive.
Ea oferă cu până la 12X mai mult volum
genelor fără să le încarce.
În plus, peria sa inovatoare cu peri ﬂexibili
separă perfect genele și le acoperă uniform.
Formula sa unică este îmbogăţită cu
micro-ﬁbre care alungesc genele și conferă
volum.
Detalii în Broşură
la pagina 248

CU
PÂNĂ LA

X

MAI MULT VOLUM DINTR-O

SINGURĂ MIŞCARE*

* rezultat bazat pe studii de laborator
efectuate pe gene false

„MY AVON MAGAZINE”
TE INSPIRĂ!
Recomandă Mascara
SuperShock în ediţie specială
alături de Geanta-plic cu
aspect de piele de șarpe
(disponibilă începând cu
Campania 17), Ceasul
Olearia, Setul de brăţări
Phyton și Eșarfa din aceeași
colecţie (deja disponibile în
broșură), o idee perfectă de
cadou care va ﬁ cu siguranţă
apeciat de fashioniste.
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„MY AVON MAGAZINE”
TE INSPIRĂ!

Toate femeile îşi doresc să se simtă
frumoase. De aceea, produsele
de machiaj sunt cadouri perfecte
de Crăciun. Prezintă-le prietenelor
tale câteva idei şi încurajează-le
să răsfoiască broşura pentru şi mai
multă inspiraţie.

Un set de patru
pensule de machiaj cu
suport auriu elegant,
alegerea perfectă
pentru femeile care
apreciază un machiaj
profesional.
Detalii la p. 77

Oferă cadouri de lux. Un
set format din Mascara
24K Gold, Luciu de buze
24K Gold şi Apa de parfum
Incandessence, ambalate
într-o pungă aurie, nu dă
niciodată greş.
Comandă oricare alt produs de
machiaj de la paginile 57 - 81 şi
poţi avea Geanta argintie pentru
cosmetice cu numai 6,99 lei.

Rujul Pink Crystals, însoţit
de un suport elegant.
Detalii la p. 8

1.
2.
3.
4.

De ce produsele de machiaj
sunt perfecte pentru a fi
dăruite

Te pregătim de petrecere
cu Perlele bronzante
Mascara SuperEnchant,
însoţite de o geantă
elegantă pentru cosmetice.
Detalii la p. 15

Majoritatea femeilor se machiază, astfel
că un asemenea cadou va ﬁ întotdeauna
practic şi util.
Persoanele dragi merită tot ce este mai bun,
iar oferind produse Avon, te asiguri că au parte
de cea mai înaltă calitate, totul la un preţ
convenabil pentru tine.
Chiar dacă nu ştii ce nuanţe să alegi, în
portofoliul nostru există produse adecvate
indiferent de tipul de ten sau preferinţe, cum
sunt de exemplu Perlele bronzante.
Ai posibilitatea să combini diverse produse şi să
creezi un set pe gustul persoanei pe care doreşti
să o surprinzi.

Set elegant format din Mascara şi Luciu
de buze împreună cu punga de cadou.
Gata să ﬁe pus sub brad!
Detalii la p. 14

CRĂCIUN FERICIT!

11

De Crăciun oportunităţile pentru noi beneﬁcii sunt nenumărate. Încurajează-ţi
prietenele să aleagă cadourile pentru
cei dragi
Avon p
pentru că
p
g chiar din Broşura
ş
în acest fel economisesc timp şi câştigă relaxare. Îţi oferim în continuare câteva
recomandări care te vor ajuta să proﬁţi din plin de sezonul sărbătorilor de iarnă.
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DEMONSTREAZĂ CĂ AGLOME
RAŢIA ŞI
NERVII ÎNTINŞI LA MAIM POT
FI EVITATE.
La Avon, nu este nevoie să găse
şti un loc
de parcare, să te strecori prin
mulţimea
de oameni sau să te lupţi cu
ambalaje
grele. Poţi face cum părături
chia r din
confortul casei tale, iar prod usele
îţi vor ﬁ livrate la uşă.

MULT TIMP
OFERI MAI
FII GATA SĂ
OR TALE.
e
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AMINTEŞTE-LE PR
IETENELOR TALE
CĂ
POT RETURNA PR
ODUSELE ÎN CA
Z CĂ
NU SUNT MULŢU
MITE DE ELE. Av
ând
ga ra nţia că vo
r putea returna
produ sele cu uş
urinţă , prietenele
ta le nu vor ezita
să coma nde
cadourile de Cr
ăciun din Broşu
ra
Avon.

ORGANIZEAZĂ O PETRECERE DE CRĂCIUN.
Ştim cu toţii că sărbătorile de iarnă sunt
însoţite de o mulţime de petreceri. Pofta
de distracţie a celor din jur se poate
dovedi proﬁtabilă pentru tine.
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OFERĂ MAI MULTE BROŞURI
DECÂT ÎN MOD OBIŞNUIT.
Este momentul perfect să
cunoşti oameni noi, care
în mod norma l nu răsfoiesc
Broşura Avon, dar care ar
putea să o facă în acea stă
perioadă, în căuta rea
cadourilor de Crăciun.

OFERĂ PRIETENELOR TALE MIC
I CADOURI.
Sună costisitor, însă doa r la
prima vedere.
Oferă produse pe care prie
tenele tale nu
le-a r comanda în mod obiş
nuit. Un
asemenea gest îţi va con solid
a ima ginea,
dar va ﬁ în acelaşi timp şi
o oportunitate
pentru ca persoanele care
au prim it
cadourile tale să încerce
produse noi.
Cu siguranţă le vor îndrăgi
şi vor reveni!

NELOR CARE
FICII PERSOA
E.
OFERĂ BENE
LOARE MAR
VA
U
C
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OMEN
cvente în
PLASEAZĂ C
fre
te
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ate
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AJUTĂ-ŢI PRIETENELE CARE NU AU REUŞIT
ÎNCĂ SĂ CUMPERE TOATE CADOURILE:
Asigură-te că ai la dispoziţie un stoc
suﬁcient de produse care pot ﬁ dăruite
de Crăciun, special pentru prietenele tale
care nu au reuşit să încheie cumpărăturile
la timp. În plus, le poţi surprinde plăcut
oferindu-le cadourile gata ambalate,
în cutii sau pungi pentru cadouri.
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NOUL TRATAMENT
FACIAL PENTRU
REÎNTINERIRE YOUTH
MINERALS 30+
Sunt momente în care pielea noastră are nevoie
de un plus de îngrijire. Este ocazia perfectă
pentru alegerea unui tratament. Tratamentele
au formule chiar și de 10 ori mai bogate în
ingrediente active decât produsele pe care le
folosim în mod obișnuit, astfel că ele combat
problemele tenului rapid și eﬁcient.

DISPONIBIL
ÎNCEPÂND CU
BROŞURA 16!

UN TEN MAI
TÂNĂR CU
FIECARE
PICĂTURĂ

Noul Tratament facial pentru reîntinerire Youth
Minerals estompează liniile ﬁne și ridurile, întinerind
semniﬁcativ aspectul tenului. Prietenele tale vor ﬁ
încântate de rezultate.
Tratamentul are la bază Complexul Amethyst
Mineral, un amestec de minerale bogate în
ingrediente hrănitoare, special conceput pentru a
energiza pielea și pentru a proteja rezervele naturale
de colagen și elastină. Astfel, tenul arată și se simte
mai catifelat, mai neted, vizibil regenerat.
Formula sa ușoară se aplică ușor și se absoarbe
rapid în piele. Este perfect pentru pielea sensibilă,
ﬁind hipoalergenic și testat dermatologic.
Sfătuiește-ţi prietenele să aplice acest tratament o
dată pe zi, seara, după demachiere. Trebuie masat
pe faţă cu mișcări circulare, în sens ascendent, până
la absorbirea completă în piele. Pentru cele mai
bune rezultate, recomandă folosirea tratamentului
împreună cu o cremă de noapte Solutions.
Detalii în broşură la pagina 183

PENTRU REZULTATE OPTIME,
RECOMANDĂ FOLOSIREA GAMEI
COMPLETE YOUTH
MINERALS

CUM SĂ RECOMANZI
TRATAMENTUL FACIAL PENTRU REÎNTINERIRE

100%

dintre femei au conﬁrmat
îmbunătăţirea texturii tenului
după aproximativ
2 săptămâni de folosire*
*Rezultat bazat pe un
studiu clinic desfășurat în
decurs de 4 săptămâni, la
care au participat 34 de
respondenţi.

30 ML

1. Oferă acest produs persoanelor care deja au testat
produsele Solutions, în special pe cele din gama
Youth Minerals. Dacă deja îndrăgesc aceste produse
se vor lăsa mult mai ușor convinse să încerce și noul
tratament.
2. Lansarea unui nou produs este întotdeauna ocazia
perfectă pentru a prezenta game de produse noilor
cunoștinţe. Prezintă acest produs femeilor peste 30
de ani, care doresc să combată semnele asociate
îmbătrânirii tenului.
3. Menţionează că o îngrijire completă asigură
cele mai bune rezultate și recomandă folosirea
Tratamentului facial pentru reîntinerire alături de
întreaga gamă Youth Minerals.
4. Tratamentul pentru reîntinerire este o alegere
inspirată pentru a ﬁ oferit de Crăciun. Încurajează-ţi
prietenele să îl ofere femeilor dragi.

13

TRANSFORMARE

ÎNAINTE

Fă cunoştinţă cu
stilistul!
GRZEGORZ BLOCH
Stilistul a numeroase celebrităţi poloneze
şi cofondator al Atelierului N1 - un salon
ieşit din comun, care reuneşte cei mai buni
make-up artişti, stilişti şi consilieri vestimentari.
De asemenea, este moderatorul emisiunii
„Transformarea” difuzată pe Polsat Cafe.

DUPĂ

8.0

Kinga Białowąs
Nuanţa 8.0
Blond mediu

„Părul meu frumos
mă pune în valoare
atunci când dansez”
O poţi întâlni la cursurile de dans, în
timpul drumeţiilor cu bicicleta. Lucrează
în Departamentul Customer Service de
11 ani, ajutând Reprezentanţii Avon să
își plaseze comenzile. Are 31 de ani și
consideră că părul ei frumos o pune în
valoare atunci când dansează. Nuanţa
8.0 i-a oferit aspectul frumos și sănătos
pe care îl căuta. Cu un asemenea păr,
poate dansa cu succes pe cele mai
mari scene ale lumii.

Te invităm să faci
cunoștinţă cu trei
femei senzaţionale din
echipa Avon care au
testat noua Vopsea
de păr profesională
Advance Techniques
chiar pe părul lor.
Rezultatele sunt
fantastice, nu-i așa?

9.0

k

za
Monika Kacpr
Nuanţa 9.0
s
Blond deschi

„Port aceeași culoare
ca și Fergie”

„Acum mă pot exprima
și prin culoarea
părului meu”
Iubește ﬁlmele și călătoriile. Adoră Australia și
visează să exploreze Marele Recif de Corali.
Aptitudinile ei diverse au ajutat-o să se
integreze perfect în Departamentul Business
Integration. Are 27 de ani, vârstă la care
Nuanţa 6.
orice tânără femeie ar trebui să opteze
0
Şaten desch
pentru coafuri expresive, adecvate
is
personalităţii pline de viaţă. Nuanţa 6.0 îi
exprimă perfect personalitatea, punându-i
de asemenea în valoare trăsăturile frumoase.

Are 29 de ani și este pasionată de
călătorii. Face parte din echipa
Avon de 3 ani. Îi poţi auzi vocea
la telefon în ﬁecare zi, în sutele de
întrebări la care oferă întotdeauna
răpuns. Vocea plăcută și-a găsit
completarea perfectă în noua
culoare a părului ei. Monika a ales
nuanţa 9.0, un blond luminos, același
pentru care a optat și Fergie.

Natalia Kow
a

lewska

6.0
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EXCLUSIV PENTRU REPREZENTANŢI!

CRĂCIUNUL
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85%

DINTRE DERMATOLOGI
conﬁrmă că o îngrijire anti-îmbătrânire
zilnică* incluzând demachiantul, crema de zi
cu ﬁltre UV** și o cremă de noapte, este cea
mai bună modalitate de a lupta împotriva
semnelor îmbătrânirii.
*Rezultat bazat pe un studiu despre percepia consumatorului
la care au participat 201 respondeni.
**Cu minim SPF 15

CU NUM

AI

30,00
2
5% RED
UC

FRUMUSEŢEA ESTE UNUL DINTRE CELE MAI DORITE CADOURI,
ÎN SPECIAL DACA EA SE MENŢINE TIMP ÎNDELUNGAT. DE
ACEST CRĂCIUN ŢI-AM PREGĂTIT MICI CUTII FERMECATE,
CARE OFERĂ TINEREŢE FEMEILOR DRAGI ŢIE.
Numai acum ai oportunitatea fantastică de a testa 4 dintre gamele
Anew, disponibile acum în seturi mini, perfecte pentru 14 zile de îngrijire.
Astfel, prietenele tale vor putea să testeze aceste produse pentru a se
asigura că merită să investească în versiunile standard. Cu Mini-seturile
Anew, pielea se bucură de o îngrijire completă. În plus, nu uita că
îngrijirea zilnică a tenului nu durează mai mult de 3 minute pe zi.

CU NUMA

30+

I

3
3
,00
20% RED

REJUVENATE

35+

REVERSALIST

UC E R E

E RE

PR EŢ S
TANDA
RD: 41
,0 0

PREŢ STA
NDAR

D: 43,0 0

LINII FINE, PORI VIZIBILI,
TEN NEUNIFORM

PIELE LIPSITĂ DE FERMITATE,
RIDURI, PETE

ÎNGRIJIRE ÎN 3 PAȘI:
1. CURĂŢARE Mini-gel de curăţare 2 în 1 (50 ml)
2. HIDRATARE Mini-cremă de zi SPF25 (15ml), Mini-cremă de
noapte (15 ml)
3. ÎNGRIJIREA ZONEI OCHILOR Cremă de ochi zi/noapte
SPF 25 (2 x10 ml)

ÎNGRIJIRE ÎN 3 PAȘI:
1. CURĂŢARE Mini-gel spumant de curăţare (50 ml)
2. HIDRATARE Mini-cremă de zi SPF25 (15ml),
Mini–cremă de noapte (15 ml)
3. ÎNGRIJIREA ZONEI OCHILOR Tratament pentru ochi
(10 ml + 2.5 g)

cod 0861 5

cod 0859 9

PENTRU REZULTATE OPTIME, NU UITA SĂ INCLUZI GAMA
ÎN ÎNGRIJIREA ZILNICĂ.
RECOMANDAREA
PRODUSELOR ANEW,
ATÂT DE UȘOARĂ CA
ȘI CUM AI ZICE 1,2,3...

TESTEAZĂ



IDENTIFICĂ ȘI TESTEAZĂ
gama care se potrivește cel mai bine
nevoilor tenului tău. Încercând chiar
tu produsele, va ﬁ mult mai ușor să le
recomanzi.

15

EXCLUSIV PENTRU REPREZENTANŢI

CU OFERTE
COMANDĂ MINI-SETURILE ANEW
CU PÂNĂ LA 40% REDUCERE!
CU NUMA

I

3
6
,00
20% RED

CU NUMA

45+

I

39,00
40%

ULTIMATE

REDUCER

UC E R E

PREŢ STA
NDAR

PREŢ STA
NDAR

D: 4 6,0 0

55+

PLATINUM

E

D: 66,0 0

PIELE LIPSITĂ DE ELASTICITATE,
RIDURI ADÂNCI, PETE

PIELE USCATĂ, LĂSATĂ PE FAŢĂ ŞI GÂT,
RIDURI ADÂNCI

ÎNGRIJIRE ÎN 3 PAȘI:
1. CURĂŢARE Mini-gel cremos de curăţare (50 ml)
2. HIDRATARE Mini-cremă de zi cu proprietăţi intens
regeneratoare SPF 25 (15 ml), Mini-cremă de noapte cu
proprietăţi intens regeneratoare (15ml)
3. ÎNGRIJIREA ZONEI OCHILOR Tratament concentrat
antirid pentru ochi (15 ml + 2.5 g)

ÎNGRIJIRE ÎN 3 PAȘI:
1. CURĂŢARE Mini-gel de curăţare (50 ml)
2. HIDRATARE Mini-cremă de zi (15 ml), Mini-cremă
de noapte (15 ml)
3. ÎNGRIJIREA ZONEI OCHILOR Tratament pentru ochi şi buze
(15 ml)

cod 3405 8

cod 1145 2

CREMĂ TRATAMENT ANEW GENICS
CU NUMAI 13,99 LEI
55% REDUCERE
COD 4202 8

PREŢ STANDARD: 32,00

ACUM, DISPONIBILE ȘI ÎN VARIANTE MINI.
ÎNVAŢĂ



AFLĂ TOTUL DESPRE PRODUSE DE PE
SITE-UL NOSTRU. Găsești aici informaţii utile
despre toate produsele din portofoliul Avon
și despre beneﬁciile acestora.
Vizitează: www.avoncosmetics.ro.

50 ml

SER ANEW GENICS
CU NUMAI 13,99 LEI
55% REDUCERE
COD 4211 9

PREŢ STANDARD: 32,00
50 ml

RECOMANDĂ



OFERĂ MOSTRE PRIETENELOR TALE. Produsele
Anew au preţuri mai ridicate, astfel prietenele
tale vor dori să se convingă că merită
să investească în ele. Din acest motiv, îţi
recomandăm să ai întotdeauna mostre la tine.
Vei vedea cum comenzile nu vor întârzia să
apară.

16

17

cu
numai
24.99 lei

DRAGĂ REPREZENTANT,
cu
numai
34.99 lei

cu
numai
24.99 lei
cu
numai
20.99 lei

Acum, in prag de Sărbătoare, Echipa de Beauty Traineri Avon Romania îţi urează Sărbători fericite!
şi ne dorim să-ţi lansăm o provocare: Dublează-ţi câştigul în campania 17/2011!!!
Ne accepţi provocarea?
Cum te ajutăm noi?
E foarte simplu…special pentru tine am creat un curs care îţi oferă
toate informaţiile de care ai nevoie. Învaţă totul despre machiajul
perfect şi despre cum să ai un ten de nota 10. Şi să nu uitam că vei
aprofunda tehnici de vanzare care cu siguranţă te vor ajuta să-ţi
măreşti valoarea de comanda.
Te invităm la cursul de ”Frumuseţe si Afacere” – vino să inveţi cum
să-ţi dublezi câştigul!
Contactează-ţi Liderul sau Directorul de Zona şi fii primul care se
înscrie la acest curs. Noi îţi rezervăm locul, tu te bucuri de informaţii
utile şi multe alte surprize.
Te aşteptăm cu drag,
Echipa de Beauty Traineri
Găseşti aceste oferte la preţuri de sărbătoare în Pasul 3 de comandă
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Atmosfera unică a sărbătorilor de iarnă merită păstrată
în tot timpul anului. Dăruiește prietenelor tale produse
personalizate care să le amintească în ﬁecare zi de
momentele pline de căldură ale sărbătorilor.

CU
NUMAI
5,99

SET DE CARNEŢELE CU MAGNET
Set de 5 Carneţele cu magnet decorate în spiritul Crăciunului
Fiecare conţine 25 de pagini.
Dimensiuni: 13,4

CU
NUMAI
5,99

x 5,3 cm

3469 4
SET DE 3 PIURI CU CERNEALĂ ALBASTRĂ
Pixurile sunt decorate cu motive de Crăciun

Lungime 14,2 cm
3597 2

MOSTRE

Instrumente esenţiale
NOUTĂŢI

PRODUSE PE CARE DEJA LE CUNOŞTI ŞI LE IUBEŞTI:

• Set de 5 mostre
Apă de parfum
Incandessence
Lumiere cu numai
3,29 lei, cod 1271 6
• Set de 5 mostre Apă
de toaletă Christian
Lacroix Nuit pentru El
cu numai 3,29 lei,
cod 3534 5
• Set de 5 mostre Apă
de toaletă Secret
Fantasy Star cu numai
3,29 lei, cod 0005 9

• Set de 5 mostre Apă de toaletă 015 cu numai
3,29 lei, cod 3809 1
• Set de 5 mostre Apă de parfum Outspoken Intens
by fergie cu numai 3,29 lei, cod 0705 4
• Flyer cu mostră Tratament anticelulitiic Tri - Roller
1 cu 1,19 lei, 4 cu 3,96 lei, cod 4059 2
• Mostră Tratament anticelulitic Tri - Roller
1 cu 0,55 lei, 4 cu 1,44 lei, cod 0423 4
• Mostre ale Cremelor de zi şi noapte Solutions
cu numai 1,69 lei ﬁecare (detalii pe pagina de
E-Reprezentant la secţiunea Materiale Uitle)
• O mostră Cremă tratament Anew Genics cu
numai 0,65 lei, cod 3134 4
• O mostră Ser Anew Genics cu numai 0,85 lei,
cod 3203 7
• O mostră a Cremei de zi SPF 25 UVA/UVB Anew
Platinum cu numai 1,39 lei, cod 3236 7
• O mostră Ser pentru umplerea ridurilor Dermafull
Pro cu numai 1,49 lei, cod 0498 6
• O mostră Gel - cremă hidratant de zi/noapte
Anew Aqua Youth cu numai 1,10 lei, cod 0431 7
• 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

10% DISCOUNT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apă de parfum Perceive
Cutie elegantă pentru cadouri
Geantă argintie pentru cosmetice
Apă de toaletă My Vibe
Suport de bijuterii
Apă de parfum Today Tomorrow Always Romantic Voyage
Pungă pentru cadouri
Set de pedichiură
Set de 5 produse

• O mostră Ser pentru luminozitate cu numai
1,49 lei, cod 0198 2
• O mostră Ser Anew Platinum cu numai 1,49 lei,
cod 0119 8
• Set de 5 mostre Cremă de noapte Anew Platinum
cu numai 5,49 lei, cod 2007 3
• Set de 5 mostre Cremă de ochi regeneratoare
24h SPF 25 Anew Rejuvenate cu numai 5,89 lei,
cod 3168 2
• Set de 5 mostre Tratament de noapte Anew
Rejuvenate cu numai 5,89 lei, cod 1789 7
• Set de 5 mostre Tratament facial glicolic Anew
Rejuvenate cu numai 5,89 lei, cod 4609 4
• Set de 5 mostre Cremă de noapte regeneratoare
Anew Rejuvenate cu numai 5,89 lei, cod 3357 1
• O mostră Tratament de noapte Anew Reversalist
cu numai 1,39 lei, cod 1790 5
• Set de 5 mostre Anew Reversalist cu numai
5,49 lei, cod 4074 1
• O mostră Ser Anew Reversalist cu numai 1,39 lei,
cod 4065 9
• Set de 5 mostre Cremă de zi Anew Ultimate SPF 25
cu numai 5,49 lei, cod 0053 9
• Set de 5 mostre Cremă de noapte Anew Ultimate
cu numai 5,49 lei, cod 1276 5
• Set de 5 mostre Tratament de noapte Anew
Ultimate cu numai 5,49 lei, cod 1796 2

ULTIMA ŞANSĂ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lac de unghii mat
Fard de pleoape mătăsos True Color
Balsam după ras Avon Signature
Geantă Tatiana
Tratament de întinerire Anew Ultimate
Bază - cremă pentru tenul cu pte SPF 15 Clearskin
Şerveţele pentru curăţarea feţei
Pijama Ella Ballerina
Apă de toaletă Patrick Dempsey Legacy

AVON COSMETICS (ROMÂNIA) SRL, STR. DINU VINTILĂ, NR. 11, ET. 13, SECTOR 2, BUCUREŞTI, Tel. Relaţii Clienţi (021)311.85.55
www.avoncosmetics.ro/Contactează-ne
www.avoncosmetics.ro
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.
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TRANSFORMARE

Îţi dorim un
Crăciun în pas
cu moda!

PENTRU CELE CARE APRECIAZĂ PIESELE
DE DESIGNER
Femeile care apreciază creaţiile de designer vor
ﬁ încântate să primească seturi bijuterii create
în colaborare cu nume celebre precum Ungaro
sau Swarovski. De asemenea, colecţiile Mumbai
Magic şi Moonshimmer, create de renumitul Shail
Jhaveri, sunt o alegere ideală.

Cea mai importantă
întrebare pe care
trebuie să o adresezi
prietenei tale este
“PENTRU CINE
ESTE CADOUL?”.
Cunoscând răspunsul,
vei putea să îi oferi
o mulţime de idei
inspirate.

A

ccesoriile sunt ideale pentru a ﬁ dăruite de
Crăciun, iar în această campanie broşura
noastră este plină de idei care îi vor face
fericiţi pe cei dragi ţie. Cu ajutorul recomandărilor
noastre îţi poţi îndruma prietenele, astfel încât
cumpărăturile de Crăciun să se transforme într-o
adevărată plăcere.

PENTRU PERSOANELE CARE APRECIAZĂ
PUNCTUALITATEA

Ceasurile sunt cadouri perfecte atât pentru femei, cât
şi pentru bărbaţi. Este un accesoriu foarte practic şi în
acelaşi timp o amintire plăcută a persoanei care l-a
dăruit. (Ceasul Owl Time, pagina 150)

PENTRU COLECŢIONARELE DE BIJUTERII

Un cadou ideal pentru femeile care sunt în căutarea
unei modalităţi practice şi atractive de organizare a
bijuteriilor. De asemenea, este soluţia perfectă pentru
evitarea încurcării colierelor foarte lungi. În Campania
16, Suportul pentru bijuterii poate ﬁ al tău cu numai
42,99 lei la comandarea oricărui alt produs de la
paginile 33-35 sau 131-159.

PENTRU FEMEILE
ELEGANTE

Portofelul este deja
un cadou clasic, însă
este o alegere care
nu dă niciodată greş.
Este accesoriu practic
şi personal. În această
campanie, poţi alege unul
special. Negru, unisex,
fabricat dintr-un material
de calitate şi ambalat într-o
cutie elegantă. (Portofelul
Eleanor, pagina 140)

PENTRU CELE CARE APRECIAZĂ
URĂRILE ORIGINALE

Crăciunul este prilejul potrivit pentru cele
mai calde urări. Cu ajutorul colierelor
Avon, poţi transmite gândurile tale într-un
mod original. Pandantivele inscripţionate
cu mesajele „LOVE”, „WISH” şi „LUCK” sunt
idei inspirate, dacă îţi doreşti să aduci
zâmbetul pe buzele persoanelor dragi.
(Coliere Love, Wish, Luck, pagina 135)

UN CADOU PERFECT
PENTRU ZILELE RECI

O eşarfă la modă poate ﬁ
oferită atât femeilor, cât
şi bărbaţilor. Elegantă,
practică şi foarte
personală. (Eşarfele
Edward şi Sandra,
pagina 141)

PENTRU TINERELE DOMNIŞOARE
PENTRU FEMEILE CARE TRĂIESC
CONTRA-CRONOMETRU

Persoanele cu un program încărcat, care
se aﬂă mereu pe pas de plecare, vor ﬁ
cu siguranţă încântate să primească o
geantă practică şi încăpătoare. Broşura
noastră îţi pune la dispoziţie o diversitate
de modele. (Geanta Jamie, pagina 144)

Şase perechi de cercei ambalaţi într-o cutie elegantă
- cadoul perfect pentru tinerele în pas cu ultimele
tendinţe ale modei. (Setul de cercei Alice, pagina 133)

„MY AVON MAGAZINE”
TE INSPIRĂ!
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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.

PIELEA TA ESTE PREGĂTITĂ SĂ
ÎNFRUNTE FIECARE ZI DE IARNĂ

Lecţia

IARNA ÎŢI POATE PUNE ÎN PERICOL PIELEA, ÎNSĂ PROBLEMELE ASOCIATE
TEMPERATURILOR SCĂZUTE CHIAR POT FI PREVENITE. NOI ÎŢI SPUNEM
CUM! CITEȘTE, ÎNVAŢĂ ȘI ÎMPĂRTĂȘEȘTE RECOMANDĂRILE NOASTRE
TUTUROR PRIETENELOR TALE.

1.POATE FI HIDRATAREA PERICULOASĂ ÎN TIMPUL IERNII?
Nu, însă acest mit da! În timpul iernii, pielea are nevoie de hidratare mai mult
decât oricând. Temperaturile scăzute afectează pielea în profunzime, cauzând
uscarea ei, astfel că renunţarea la produsele de hidratare nu face decât să
înrăutăţească lucrurile. Îţi recomandăm în special Gelul-cremă hidratant Anew
Aqua Youth care dublează nivelul de hidratare a pielii.

2.CUM POT PREVENI DESCUAMAREA PIELII?
Dacă buzele tale se exfoliază, hidratarea singură nu va rezolva această
problemă. Ele au nevoie și de regenerare. Îţi recomandăm să alegi un produs
precum Balsamul de buze cu miere și ceară de albine din gama Naturals.
Cu formula sa îmbogăţită cu vitamina E și ingrediente naturale oferă buzelor
hrănirea și catifelarea de care au nevoie.

3.CUM ÎMI POT PROTEJA MÂINILE DE EFECTELE NEGATIVE ALE IERNII?
Sunt câteva obiceiuri simple care pot preveni uscarea mâinilor. Ori de câte
ori ieși afară, nu uita de mănuși! În plus, de ﬁecare dată când îţi speli mâinile,
tamponează-le ușor cu un prosop şi aplică o cremă de mâini. Îţi recomandăm
Crema pentru mâini și unghii cu glicerină din gama Avon Care, care îţi va
păstra pielea hidratată chiar și atunci când afară este ger.

4.CE POT FACE DACĂ PIELEA MEA ESTE USCATĂ CHIAR DACĂ FOLOSESC
LOŢIUNEA DE CORP ÎN FIECARE ZI?
În sezonul rece îţi recomandăm să optezi pentru formule bogate. Pe lângă
hidratarea pielii, ele asigură de asemenea protecţie împotriva temperaturilor
scăzute prin formarea unei bariere la suprafaţa pielii. Alege Loţiunea intens
hidratantă din gama Avon Care sau Untul de corp Planet Spa.

5. EFOLIEREA PIELII ÎN TIMPUL IERNII POATE FI AGRESIVĂ?
Nu, de fapt este chiar recomandat să îi exfoliezi pielea de două ori pe săptămână
în timpul iernii. Îndepărtând celulele moarte, pielea va ﬁ stimulată să se regenereze,
iar produsele de hidratare vor ﬁ absorbite mult mai bine. Îi recomandăm Gelul
exfoliant cu minerale din Marea Moartă.

6.AM NEVOIE DE PROTECIE SOLARĂ ÎN TIMPUL IERNII?
Da, în mod clar! Ninsoarea sau cerul înnorat nu fac ca soarele să ﬁe
mai puin nociv. Îi recomandăm să folosești zilnic o cremă hidratantă cu
SPF 15, de exemplu Solutions, dar și un fond de ten, de asemenea cu
ﬁltru UV. Este un pas foarte important în îngrijirea pielii pe timp de iarnă.
Soarele accelerează îmbătrânirea pielii. Este la îndemâna ta să previi
asta!

7.DE CE PETELE ȘI ERUPIILE SUNT MAI FRECVENTE IARNA?
Chiar dacă dăunează pielii, soarele poate de fapt să amelioreze petele
și erupiile. Tocmai de aceea, la trecerea verii, acestea își fac apariia pe
tenul nostru. Investește în produse Clearskin și Clearskin Professional
care îi vor oferi o piele mai curată, mai luminoasă și mai sănătoasă.

8.CIZMELE ȘI ȘOSETELE GROASE NU SUNT PREA SĂNĂTOASE
PENTRU PICIOARE...
Din acest motiv este esenial să oferi picioarelor tale îngrijirea de care au
nevoie. Le poi răsfăa cu băi calde, produse hidratante și masaj. Gamele
Planet Spa cu unt de shea sau minerale de la Marea Moartă îi oferă
produse perfecte pentru îngrijirea picioarelor în timpul sezonului rece. De
asemenea, gama Footworks îi va ﬁ de mare ajutor în această iarnă.

„MY AVON MAGAZINE” TE INSPIRĂ!
Setul
cu numai

36,99 lei
70%
reducere

SET DE CRĂCIUN

special pentru REPREZENTANŢI
Proﬁ tă de ofertele speciale pe care ţi le-am pregătit şi ﬁi propriul
Moş Crăciun.
Ţi-am pregătit un set format din produsele tale preferate de îngrijire a pielii.
Este ocazia perfectă să încerci produse din diverse branduri Avon, numai
bune pentru îngrijirea pielii de pe faţă şi corp în timpul sezonului rece.
Recomandă aceste produse şi prietenelor tale!

cod 5059 1
Preţ standard: 135,00
Setul conţine:
• Gel pentru bust 150ml
• Loţiune hidratantă nuanţatoare pentru faţă 50ml
• Cremă de ochi Anew Rejuvenate zi/noapte SPF 25 2x10ml
• Mască exfoliantă de faţă cu sake şi orez din Japonia 75ml
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OFERTE PENTRU REPREZENTANŢI

TRATAMENT PENTRU ÎNTINERIRE

DĂRUIEŞTE TINEREŢE

DE CRĂCIUN
Sub bradul de Crăciun poţi găsi acum
frumuseţe. Toate femeile se vor bucura să
primească un tratament care le va ajuta să
arate tinere şi frumoase în numai 7 zile.
Tratamentul are la bază Tehnologia
Pro-Sirtuin care stimulează producerea
elastinei şi a sirtuinelor – proteinele
responsabile de menţinerea tinereţii
pielii.
Pielea arată pur şi simplu
transformată, recăpătându-şi
elasticitatea şi aspectul tânăr
după aproximativ o săptămână de
folosire.* Nivelul de hidratare este
îmbunătăţit cu până la 153%.**
Aplicaţi zilnic. Masaţi pe faţă şi gât
jumătate de doză dimineaţa, iar
cealaltă jumătate rămasă seara.
Testează chiar tu Tratamentul pentru
întinerire, iar apoi recomandă-l prietenelor
tale. Îl pot comanda pentru ele sau pentru
femeile dragi. Frumuseţea poate ﬁ cel mai
frumos dar.

cu numai

39,00

50%
reducere

9000 1
Preţ standard: 79,00
*Rezultat bazat pe un studiu despre percepţia consumatorului desfăşurat în decurs de o săptămână, la care au
participat 98 de respondenţi.
** Rezultat bazat pe un studiu clinic desfăşurat în decurs de 8 ore, la care au participat 21 de respondenţi.

DĂRUIEŞTE ÎNGRIJIRE

TRATAMENTE PENTRU CORP ANEW

de lux

1

2

1

Ştim că îţi doreşti o siluetă perfectă de sărbători. Cele 3
produse revoluţionare pentru îngrijirea corpului din gama
Anew sunt acum disponibile la preţuri unice, astfel că
este momentul perfect să le testezi şi să le recomanzi apoi
tuturor prietenelor tale.

3

TRATAMENT MODELATOR PENTRU CORP ANEW CLINICAL
Creează o reţea cu acţiune de susţinere a fermităţii la suprafaţa
pielii, stimulând colagenul şi elastina. Fortiﬁcă ﬁbrele pielii şi
acţionează în profunzime asupra straturilor ei, redându-i fermitatea.
Masaţi pe abdomen, şolduri şi fese.

PÂNĂ LA

3496 7
cu numai 31,00 lei

60%

Preţ standard 68,00
150 ml

2

REDUCERE

CREMĂ PENTRU CORP AGE REPAIR
Formula bogată şi catifelată hrăneşte, regenerează şi netezeşte
pielea, redându-i fermitatea. În plus, ameliorează petele.
Masaţi pe corp de două ori pe zi.

0146 1
cu numai 23,00 lei
et

re g e n e r e a

co

z

m b a te c e l u

lit

a

a

a

Preţ standard 68,00
150 ml

re a z ă s i l u

e le

4380 2
cu numai 31,00 lei

ntu

pi

Formula sa duală distruge depozitele grase şi fortiﬁcă structura
pielii, ameliorând semniﬁcativ aspectul celulitei.
Masaţi pe zonele afectate de celulită.

co

ă

3

TRATAMENT ANTICELULITIC LASER SHAPE

re

Preţ standard 58,00
200 ml
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AVON RECOMANDĂ:

DEMO

Atunci când prezinţi un nou
parfum prietenelor tale,
pulverizează pe zonele unde
sângele circulă aproape de
suprafaţa pielii (încheieturi, gât).
Aroma va ﬁ mai puternică şi mai
persistentă.

Î Ţ I P R E Z E N TĂ M

0YQMIVI
EDIŢIE LIMITATĂ

Prietenele tale care nu au cumpărat încă toate
cadourile de Crăciun ar putea ﬁ interesate de
premiera campaniei următoare, Apa de parfum
Incandessence Lumiere.
Această aromă este perfectă pentru femeile care doresc
să îşi pună în valoare latura misterioasă a personalităţii.
Femeia care poartă Incandessence Lumiere este cu adevărat
captivantă. Ea este însoţită de o aură caldă şi enigmatică.
Notele acestui parfum au fost special selectate pentru
a complimenta personalitatea fermecătoare a femeilor.
Incandessence Lumiere emană şi mai mult dramatism decât
predecesorul său, datorită notelor orientale intense. În timp
ce clasicul Incandessence are la bază note ﬂorale de lalea
şi orhidee, noua versiune propune acorduri bogate de
bergamotă, ﬂoare de portocal şi tuberoză.
Oferta pe care am pregătit-o special pentru Reprezentanţi
îţi oferă ocazia să faci o investiţie mică, dar care se va
transforma în viitoare beneﬁcii. Comandă versiunea demo
a Apei de parfum şi prezint-o tuturor prietenelor tale. Te
asigurăm că se vor îndrăgosti de aroma sa deosebită.
cod 1273 2
Preţ standard: 84,00

cu numai

29,99
60%
reducere

Ofertă limitată.
1 pe Reprezentant

50 ML
CATEGORIA: ORIENTAL-FLORALĂ
NOTE DE VÂRF

NOTE DE MIJLOC

bergamotă, note
verzi, ﬂoare de
portocal

t uberoză,
iasomie, bujor

NOTE DE BAZĂ

l emn de
cedru, vanilie,
patchouli

Aroma se deschide cu un buchet de bergamote şi flori de portocal.
Acordurile florale continuă să atragă cu tuberoză, iasomie
şi bujor, învăluite în note calde de lemn de cedru, vanilie şi
patchouli.

medie

8

NUANŢE

ACOPERIRE

s trălucitor

hidratantă este
îmbogăţită cu
vitamina E

• formula

preţioase
veritabile

• conţine particule

intensă

• oferă strălucire

RUJ
PINK CRYSTALS

ASPECT

BENEFICII

PRODUS

totală

6

satinat/st rălucitor

buze şi oglindă

• 3 în 1 - ruj, luciu de

de ruj asortate
perfect cu
nuanţele luciului
de buze

• n uanţe cremoase

profesional de buze
pline

• oferă un efect

RUJ
PRO LUSCIOUS

totală

12

satinat/mat

de ingredientele
afrodisiace

• a romă inspirată

profunzime

• h idratează în

perfectă şi
un aspect
seducător

• oferă acoperire

RUJ
COLORDISIAC

mică

6

s trălucitor

strălucire şi un
aspect voluptuos

• b uzele capătă

de mătase

• conţine extracte

intensă, iar
textura sa se simte
plăcut pe buze

• oferă strălucire

RUJ
GLAZEWEAR


GHIDUL RUJURILOR AVON

totală

6

satinat

profunzime

• h idratează în

se întinde

• nu lasă urme, nu

• p ersistă până la
8 ore

de confort

• oferă o senzaţie

8h

RUJ
PERSISTENT

m edie

8

s trălucitor

şi conferă
luminozitate

• catifelează

din aur pur de 24
karate

• conţine extracte

culoare intensă
şi strălucirea
preţioasă a
aurului alb

• oferă buzelor

RUJ ULTRA
COLOUR RICH
WHITE GOLD

m edie

8

s trălucitor

vitamina E

• îmbogăţit cu

extracte din aur
pur de 24 karate

• formulă cu

• oferă strălucire
intensă buzelor

RUJ ULTRA
COLOUR RICH 2
4K GOLD

medie

12

satinat

în culoare bogată

• îmbracă buzele

care îmbină
culoarea intensă
cu hidratarea

• formulă specială

• oferă buzelor un
aspect catifelat
şi plin de volum

RUJ MOISTURE
SEDUCTION

medie

8

s trălucitor

diamant asigură
o aplicare precisă

• forma inspirată de

multidimensionale
cu efect dramatic

• n uanţe

intensă datorită
Tehnologiei
Chromapixel

• oferă culoare

RUJ
MEGA IMPACT

m edie spre totală
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satinat /
metalic /
s trălucitor

şi hidratează
buzele

• calmează

vitamina E
şi jojoba

• formulă cu

• oferă buzelor
o culoare
bogată

RUJ ULTRA
COLOUR RICH

Alege rujul perfect pentru prietena ta


De sărbători, buzele
tale se îmbracă în

culoare
Oferă prietenelor tale recomandări profesionale
despre îngrijirea buzelor. Astfel vor căpăta încredere
în produse şi vor dori să le achiziţioneze.

CATIFELARE
Buzele au și ele nevoie de exfoliere. Masează-le
ușor cu un exfoliant pentru faţă, zahăr sau pur
și simplu cu o periuţă de dinţi cu perii moi.
Vei îndepărta astfel stratul de celule moarte.

HIDRATARE
Hidratarea este esenţială. Răsfaţă-ţi buzele cu o cremă hidratantă cel
puţin o dată pe săptămână și folosește Rujul Moisture Seduction în mod
regulat pentru ca ele să își menţină un nivel optim de hidratare.

HRĂNIRE ȘI PROTECŢIE
Pentru buze ca de catifea, folosește regulat produse
hrănitoare cu ﬁltre UV: balsamuri sau rujuri, cum este de
exemplu Rujul Ultra Color Rich cu o formulă îmbogăţită cu
vitamina E și jojoba.

VOLUM

Pentru un plus de volum, aplică pe buze Luciul de buze
pentru volum. Îl poţi folosi singur, sau ca bază, înaintea
de aplicarea rujului.

CONTURARE

Pentru a deﬁni forma buzelor și pentru ca rujul
să persiste mai mult timp, îţi recomandăm să folosești un contur pentru buze.
De exemplu, poţi opta pentru Conturul retractabil pentru buze, sau chiar pentru
Rujul Mega Impact a cărui formă inspirată de diamant asigură o aplicare precisă.

CULOARE

Atunci când aplici rujul, pornește din mijlocul buzelor către
colţuri. Pentru un efect profesional, folosește Pensula pentru
aplicarea rujului.

PERSISTENŢĂ

După aplicarea primului strat de ruj, tamponează ușor buzele cu un șerveţel,
iar apoi cu puţină pudră pentru faţă. Aplică apoi un nou strat de ruj. Dacă
îţi dorești un efect de durată, alege Rujul sau Luciul de buze din gama Extra
Lasting.

FINISARE

Pentru ﬁnisare, aplică un corector de culoare deschisă
pe conturul buzelor și uniformizează. Astfel, forma
buzelor va ﬁ perfect deﬁnită. Pentru cele mai bune
rezultate, îţi recomandăm, Batonul corector Ideal Shade.

Cele mai
seducătoare
buze, numai
cu

RECOMANDĂ RUJURILE AVON TUTUROR
PRIETENELOR TALE CU AJUTORUL
INFORMAŢIILOR DIN GHIDUL CULORILOR
AVON. CU AJUTORUL LUI, LE POŢI
RECOMANDA NUANŢELE CARE LI SE
POTRIVESC CEL MAI BINE.

