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Бренд за брендом - UNICE multibrand!
/зручне групування продуктів за виробниками/



НОВИНКИ



Зірковий аромат від UNICE та Олі Цибульської!
/чуттєва парфумована вода body2body by Cybulska/

3541331



Розфарбуй буденність!
/кольорові туші Flormar у 4 відтінках/



Сила медового еліксиру!
/серія Power Bees для захисту та омолодження/

Пінка-пілінг

Крем
для шкіри 

навколо очей

Крем для
обличчя



Більше натуральності!
/серія Vege Skin по догляду за тілом та обличчям від DermoFuture/

Гель
для душу Мус для тіла

Скраб
для тіла

Пілінг
для обличчя 

та тіла



Нарешті! Все для депіляції!

«НАША МЕТА - ЗАВЖДИ ПЕРЕВЕРШУВАТИ ВАШІ ОЧІКУВАННЯ»
Компанія Vi-Vet Cosmetic була створена в 2000 році і стала першим 

виробником жиророзчинного воску для депіляції в Туреччині. На 
даний момент Vi-Vet виробляє засоби для депіляції та особистої
гігієни і має найбільшу виробничу потужність в Туреччині. Продукція
виробника широко відома як в самій Туреччині, так і на міжнародних
ринках в 35 країнах світу. 

Засоби для депіляції Vi-Vet користуються особливою популярністю
в світі завдяки прекрасному співвідношенню ціна-якість. Сьогодні
UNICE multibrand дає можливість кожному українцю користуватися
професійною продукцією від Vi-Vet вдома, роблячи процедуру 
депіляції безпечною та ефективною. 



Позбудься зайвого!
/нові продукти Vі-Vet для депіляції тіла та обличчя/

Вазелін             

Набір
смужок

Крем для
депіляції

Масажна олія

Очищаючі
серветки

Воскові смужки
для обличчя

Віск для 
депіляції

Смужки
для воскової

депіляції



АКЦІЇ ТА 

ПРОПОЗИЦІЇ



Аромат свята у повітрі!
/-25% на всі парфуми зі с. 15-43/



Забагато сяйва не буває! 
/сяючі ціни при покупці 3-х продуктів Flormar зі с.45-95/



Подарунки до пари 
/вигідні ціни на набори/



Задаруй всіх друзів та рідних!
/шукай спеціальні ціні при покупці 2-х продуктів/



Подарунки без обмежень!
/вигідна арифметика: будь-які 3 продукти за ціною двох/



Сезон знижок відкрито!

/шукай знижки -25% та -30% при покупці від двох продуктів/



Неймовірні пропозиції!



Більше, більше подарунків!
/солодкі ціни від 2-х продукті на с. 310-323/



Подарункові набори ексклюзивно до свят!
/ароматні набори Kreasyon Creation лише за 149 грн /

Туалетна вода

Парфумоване 
мило



Гарне пакування важливе!
/пакет у подарунок при покупці будь-якого продукту Petite Maison зі с.182-185/



Туалетна вода

Kreasyon Creation

лише по 64 грн
при покупці з каталогу

на 150 грн



РАДІЙ

подарункам!

ДАРУЙ

з радістю!  


