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31806
Natural Beige

31804
Light Ivory

31805
Rose Beige

31802
Porcelain

31803
Light Rose

8 PP

NOWOŚĆ!

PSSST!

w katalogu

w katalogu

Sprzedając produkty NovAge lub zestawy Wellness zdobywasz dodatkowe punkty premiowe!

  Woda toaletowa Joyce Rose 50 ml 
37766

Za jedyne

  Woda toaletowa Joyce Jade 50 ml 
37772

Za jedyne

  Podkład mineralny Giordani Gold Long Wear 
SPF 15 30 ml  

Za jedyne

Za jedyne

w katalogu

  Odświeżająca maseczka z ogórkiem 
Love Nature 10 ml 32633

Za jedyne

TOP5 ofert Katalogu 7 TO
P5 ofert Katalogu 7

ofert Katalogu 7

Kup wszystkie 5 produktów, by zdobyć 34 PP!

34,99 34,99
19,99

9,99 1,99

8 PP
5 PP

2 PP 1 PP

strony 2-5

strony 134-135

ostatnia strona

• Dwa z trzech zapachów z nowej linii Joyce 
• Idealne dla klientek, które chcą wyrwać się 

z codzienności 
• Piękne, kwiatowe kompozycje 

zwiększające pozytywne emocje 
i kreatywność 

• Rewitalizujący, przeciwstarzeniowy, mocno kryjący podkład 
• Idealny do pracy oraz w sytuacjach, gdy zależy nam 

na trwałej nieskazitelności wyglądu cery 
• Wzbogacona filtrem SPF 15 i drogocennymi minerałami 

wulkanicznymi pochodzenia włoskiego formuła 
o właściwościach regenerujących i odmładzających 

• Oczyszczający, kojący olejek do twarzy oraz odświeżająca maseczka 
żelowa z ekstraktem z ogórka w rewelacyjnych cenach 

• Szybkie efekty i przyjemność stosowania 
• Zestaw produktów idealnych dla cery mieszanej i tłustej

• Napój z niezbędnnym dla prawidłego 
funkcjonowania jelit błonnikiem prebiotycznym, 

pochodzącym z 6 naturalnych źródeł 
• Ułatwia zapewnienie organizmowi 
optymalnej ilości błonnika w diecie 

• Może być mieszany z napojami lub jedzeniem 

  Napój z błonnikiem prebiotycznym 
150 g 31750

Za jedyne 59,99
16 PP

w katalogu

  Suchy szampon HairX Advanced Care Oil 
Control 150 ml 32907

Za jedyne 9,99*
2 PP

strony 132-133

• Sprawia, że skóra głowy i włosy wyglądają na czystsze i świeższe - bez użycia wody 
• Zawiera kompleks normalizujący, przeciwdziałający przetłuszczaniu się włosów 

• Idealny dla osób, którym czas nie pozwala na umycie głowy

* Przy zakupie dowolnego produktu ze stron 
98-131

Specjalna oferta 2+1  
w tym wydaniu magazynu!

  Oczyszczający olejek Love Nature 
z organicznym drzewem herbacianym 
i limonką 10 ml 34849


