ŘÍJNOVÁ NABÍDKA
Dárek zdarma:
Cestovní kosmetická taštička
+ cestovní balení 15 ml:

NOVÉ MLÁDÍ PRO MUŽE

Zklidňující balzám na holení a svěží čistící gel

NOUVELLE JEUNESSE HOMME
– KRÉM NOVÉ MLÁDÍ PRO MUŽE, 50 ML
Péče, která pomáhá navracet mladistvý vzhled. Pokožce dodává koktejl
aktivních látek, který ji vyživuje, regeneruje a hydratuje. Díky jemné nemastné
textuře zanechává čistý a svěží pocit. Vše doplňuje příjemná pánská vůně.

+

CENA

1 625 Kč

Dárek zdarma:
miniaturka olejíčku Pailletee do kabelky, 10 ml
+ Sprchový gel ve stejné vůni, 30 ml
– to vše v kosmetické taštičce.

AKČNÍ CENA

1 071 Kč

+

HUILE D´EXCEPTION – TĚLOVÝ OLEJ, 100 ML
Jedinečný pečující olej na tělo a vlasy s kamelinovým olejem. Mimořádně
vyživující a zvláčňující, zanechává pleť sametově hebkou bez mastného filmu
na povrchu. Nádherná, jemná vůně květů vanilky vytváří neodolatelný aroma
závoj. Exkluzivní provedení ve skleněném flakonu s rozprašovačem.

Běžná cena
1 190 Kč

+

INGENIEUSE CREME – GENIÁLNÍ KRÉM, 30 ML
Oblíbený krém, který přináší dokonalý komfort v péči o pleť. Tři účinky
v jednom kroku: hydratující, rozjasňující a vyrovnávající barvu pleti. Nahradí
běžnou denní péči – krém + make up. Dokonale se přizpůsobí každému typu
pleti. Pro ještě lepší efekt lze volit mezi velmi světlým a normálním odstínem.

CENA

CENA

Dárek zdarma:
Ke každému zakoupenému
plnému 30 ml balení obdržíte
poloviční balení krému – 15 ml
-do kabelky

983 Kč

Dárkové balení:
s dvousložkovým
odličovačem, 30 ml,
jako dárkem zdarma!

997 Kč

OČNÍ PÉČE
KOFRET EYE FRESH
Oblíbený produkt na oční okolí se zklidňujícími účinky,
odstraňující otoky a známky únavy v očním okolí.

Vydává EST-OUEST CONSEILS Praha s.r.o., výhradní distributor značky Mary Cohr pro ČR,
Biskupská 6, 110 00 Praha 1, tel.: +420 211 221 726, e-mail: info@eoc.cz, www.marycohr.cz
Veškeré akce platí od 1. 10. do 31. 10. 2018. (nebo do vyprodání zásob)
Sleva se nevztahuje na kombinaci dvou totožných produktů. Slevy se nesčítají.
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