
UNICE притягує удачу!

Каталог №13/2019



причин закохатись
в каталог UNICE №13!



1. ДИВОВИЖНІ НОВИНКИ



2. МАГІЧНИЙ КВЕСТ

з пошуку знижок



3. КАЗКОВА КІЛЬКІСТЬ

суперцін та акційних пропозицій



4. НЕОЧІКУВАНІ ПЕРЕДБАЧЕННЯ

на щасливу долю



5. ПІДКОВКА НА ЩАСТЯ
Хто знає, коли знадобиться 



П'ять причин закохатись в каталог   UNICE №13

1. Дивовижні новинки

2. Магічний квест

3. Казкова кількість акцій та пропозицій

4. Неочікувані передбачення

5. Символ гарантованої удачі



НОВИНКИ



Феєричні новинки Flormar!

помада для брів
лосьон для тілаблиск-бустер



для пошкодженого волосся
для фарбованного волосся

для щоденного використання

Магічні еліксири Visage!
/серії по догляду за волоссям за магічними цінами/



Улюблений продукт під власним брендом

• ефективно видаляє плісняву зі
стін, стелі, віконних рам, cтиків
плитки і швів у ванній кімнаті та 
біля ванної, душу або раковини

• підходить для місць з підвищеною
вологістю і схильністю до 
наростання цвілі (ванна, душова, 
басейн, сауна, підвал, гараж)



АКЦІЇ ТА 

ПРОПОЗИЦІЇ



UNICE-квест по каталогу стартував!



Чарівна пара!
/туш та помада UNICE лише за 199 грн/



Фантастичний тандем!
/мило-макарон та крем для рук лише за 89 грн/



Вражаючі серії Petite Maison!
/5 продуктів «Гранат» або «Квіткова Магія» лише за 329 грн/



Надзвичайний дует!
/шампунь та кондиціонер Petite Maison на вибір лише за 139 грн/



Магія цін!
/акційні пропозиції при покупці декоративної косметики зі с. 53-59, 103-107/



Пензлі Flormar – справжня чарівна паличка!
/спеціальні ціни на пензлі при покупці продуктів зі с. 60-65, 68-69, 76-77,78-79,82-83/



Аромасенсанція продовжується!
/ будь-які 2 та більше Dell’Amore по 125 грн/



Подарунки долі!
/дитяче мило або скраб для обличчя Thalia

при покупці продуктів зі с.170-171, 261/



Лови вдачу за хвіст!
/спеціальні ціни на покупку продуктів з особливих сторінок та розворотів/



Зірки пророкують цінопад! 
/спеціальні ціни на засоби по догляду за волоссям зі с. 213, 218-218, 222-223 /



Сакральне число 25!
/-25% при покупці від 2-х продуктів Thalia, UNICE, BEBAK

зі с. 110-113 166-167, 174-183, 210-211, 294-295/



Вигідна арифметика: 1+1=3
/будь-які 3 піни для гоління або 3 маски-патчі

або 3 дезодоранти за ціною двох/



Фантастичне тяжіння!
/набори Bebak та Thalia за спеціальними цінами/



Багато удачі не буває!
/2 олівці для губ Flormar або антицелюлітні пов'язки Marion за ціною 1/



Удача посміхається сміливим!
/будь-які 2 та більше продуктів UNICE, Flormar, Marion

за вигідними цінами зі с. 96,114,154, 293/



Блискучі перетворення! 
/спеціальні ціни на кухонні засоби при покупці товарів зі с. 275, 285-294/



ЦІНИ НА УДАЧУ!
/акційні пропозиції при покупці від 2-х продуктів на с. 300-307/



Натуральне мило Thalia

лише за 39 грн
при покупці з каталогу

на 77,7 грн



УДАЧА НА ТВОЄМУ БОЦІ!


