
Jaro 2013

1. března -  
 30. dubna

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky akcí.

Kup si dva přípravky série NANO 
CORRECTOR: botoxefekt + liftingový efekt 

a jako DÁREK obdržíš Přírodní deodorant 
«Natural Veil»!
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Kup si jakýkoliv přípravek série 
Collagen Active: krém na kontury 
očí, emulze na obličej a krk, esence 
proti kuperoze, modelující gel, 
tonikum nebo anticelulitidní gel 
a jako DÁREK obdržíš 
Korigující masku na 
obličej Intenzivní 
lifting!

Kup si Hřejivý krém na 
nohy + Preventivní krém s 
hadím tukem a jako DÁREK 
obdržíš Vyživující krém na 
ruce pro muže!
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32606-32609,  
32611, 32613-32616
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Kup si jakýkoliv přípravek 
série Master Herb: gel, 
pleťovou vodu, 
fytokorektor nebo krém 
na akné a jizvy a jako 
DÁREK obdržíš Čistící 
masku na obličej na 
akné a jizvy!
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Kup si jakýkoliv 
přípravek série Zhenfei 

perfect a jako DÁREK 
obdržíš jakoukoliv masku 
série Pro Comfort!
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Kup si jakoukoliv masku série 
Pro Comfort + Antioxidační tvarující 
masku „Zelený čaj“ nebo Vyživující a 
tvarující masku „Pšeničné klíčky“ série 
SPA technology a jako DÁREK obdržíš 
jakoukoliv tělovou sůl série Hainan Tao! 
(Kromě „Horské levandule“ a „Mátové 
svěžesti“)



Kup si Krém na celulitidu 
s extraktem tachua série 
Model UP a jako DÁREK 
obdržíš Modelující 
transdermální 
náplast proti 
celulitidě!
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Kup si dva anticelulitidní přípravky 
s chilli papričkami série SPA 
technology: krém + sůl a jako DÁREK 
obdržíš Masku na modelaci břicha s 
extraktem chilli papriček!
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Kup si Modelující krém na zpevnění poprsí 
série Model UP a jako DÁREK obdržíš dvě 
modelující masky na zpevnění poprsí!
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Kup si dva krémy s hadím tukem: 
na nohy + na ruce a jako DÁREK 
obdržíš Preventivní krém s hadím 
tukem!
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Kup si sadu péče 
o vlasy série Zlatý 
zázvor: šampón + 
balzám a jako DÁREK 
obdržíš jakýkoliv 
sprchový gel série 
Dolce Vita!

21309

33701-33704

Kup si dva jakýchkoliv balení 
hygienických vložek „Nefritová 
svěžest“ a jako DÁREK obdržíš 
Regenerační krém na chodidla s 
hadím tukem!
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Kup si Vyživující masku na vlasy 
Žralok nebo Regenerační masku 
na vlasy Krokodýl a jako DÁREK 
obdržíš Mléčný krém na ruce 
nebo Regenerační krém na ruce 
s extraktem z aloe vera!
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