
Дівчата рулять світом!

Каталог №09/2019



НОВИНКИ



Вибухова Pin-up серія для обличчя з рожевим помело
/від бальзаму для губ до грязьової маски/



Міст, міцелярна вода або 
тонік? Все разом!

Зволожені губи та 
чисте обличчя!

Гладеньке
обличчя без пор! 

Зіркові маски
для сяючої шкіри!



Пізніше? Можливо? Ну добре!
Аромати під будь-які жіночі примхи! 

• стильний флакон
• дизайнерська упаковка
• свіжі трендові аромати



Легке зняття навіть водостійкої туші
/улюблений продукт в оновленій упаковці/

Ніжний засіб для зняття макіяжу
• видаляє навіть водостійкий макіяж
• заспокоює та освіжає чутливу 

шкіру навколо очей
• не залишає відчуття жирності та 

липкості 
• містить екстракт огірка, пантенол

і бісаболол

179 грн



Захист від сонця найвищого рівня!
/сонцезахисні засоби для всієї родини/



На пляж – без зайвого волосся!
/спреї та крем для депіляції для жінок та чоловіків/

Видалення волосся 
за 4-6 хв.

Крем впорається 
за 3 хв.

BFF – турецький виробник продукції по догляду за обличчя, тілом та волоссям



Трав'яний догляд за чутливими зубами
/дует зубних паст на ранок та вечір/

Виробник ТОВ «Хелсі Фарм Україна»



Новий вигляд бестселерів
/дитячий шампунь та кухонне мило UNICE/



АКЦІЇ ТА 
ПРОПОЗИЦІЇ



Будь-які 2 новинки по 249 грн



Вся серія Soncezalezhna за 379 грн



Ароматна ціна: будь-які 2 Creation по 175 грн



Набір для
звабливого погляду

туш для вій + олівець для очей 
лише за 145 грн



преКРАСНІ ціни
від 2-х продуктів Flormar зі c. 57-63



-25% при покупці від 3-х продуктів Thalia



Сонце – не перешкода гарному волоссю
/спеціальні пропозиції на шампуні та спреї для волосся/



Бальзам для губ Floslek з SPF 30 у подарунок
при покупці захисного крему з SPF 30



Сумка лише за 19 грн
при покупці будь-якого продукту зі с. 322-323



1+1=3
/вигідна арифметика на інтимні серветки/



MUST HAVE цього літа
/суперціни на корисні дрібнички/



Час для себе!
Будь-який крем для рук

лише за 25 грн
при покупці будь-яких
5 продуктів з каталогу



Завжди пам'ятай:
в кожній жінці 

живе Королева!


	Слайд номер 1
	НОВИНКИ
	Вибухова Pin-up серія для обличчя з рожевим помело�/від бальзаму для губ до грязьової маски/
	Слайд номер 4
	Пізніше? Можливо? Ну добре!�Аромати під будь-які жіночі примхи! 
	Легке зняття навіть водостійкої туші�/улюблений продукт в оновленій упаковці/
	Захист від сонця найвищого рівня!�/сонцезахисні засоби для всієї родини/
	На пляж – без зайвого волосся!�/спреї та крем для депіляції для жінок та чоловіків/
	Трав'яний догляд за чутливими зубами�/дует зубних паст на ранок та вечір/
	Новий вигляд бестселерів�/дитячий шампунь та кухонне мило UNICE/
	АКЦії та пропозиції
	Будь-які 2 новинки по 249 грн
	Вся серія Soncezalezhna за 379 грн
	Ароматна ціна: будь-які 2 Creation по 175 грн
	Набір для�звабливого погляду�туш для вій + олівець для очей лише за 145 грн
	преКРАСНІ ціни�від 2-х продуктів Flormar зі c. 57-63
	-25% при покупці від 3-х продуктів Thalia
	Сонце – не перешкода гарному волоссю�/спеціальні пропозиції на шампуні та спреї для волосся/
	Бальзам для губ Floslek з SPF 30 у подарунок�при покупці захисного крему з SPF 30
	Сумка лише за 19 грн�при покупці будь-якого продукту зі с. 322-323
	1+1=3�/вигідна арифметика на інтимні серветки/
	MUST HAVE цього літа�/суперціни на корисні дрібнички/
	Час для себе!� �Будь-який крем для рук�лише за 25 грн�при покупці будь-яких�5 продуктів з каталогу
	Завжди пам'ятай:�в кожній жінці �живе Королева!

