
Evelace talvisesonki 2017 
viikot 3 – 10; ma 16.1. – su 12.3.

Lahja esittelynjärjestäjälle
Järjestä oma Evelace esittely talvisesonkiviikoillamme. Kun esittelynmyynti ilman VIP-tuotteita on 
vähintään 450 €, saat lahjaksi valita joko juhlavat Doris kuviosukkahousut tai kiperien tilanteiden 
parhaan apulaisen Flash Mini teipin. Jos taas myynti on vähintään 700 € ilman VIP-tuotteita, 
lahjavalikoimasi laajenee, ja valittavanasi on myös pitsinen Christine setti tai satiininen Arlene 
kimono. Varaa oma esittelysi heti jälleenmyyjältäsi ajalle 16.1. - 12.3.                 

Talvisesonkitarjoukset
Nyt on aika hemmotella itseä upeilla alusasumaailman herkuilla. 

Kun ostat yhden normaalihintaisen alusasusetin, voit ostaa toiseksi alus  - 
asu setiksi yhden kampanjaseteistämme huikeaan erikoishintaan 55 €.  

Kun ostat kaksi normaalihintaista alusasusettiä, voit ostaa kolmanneksi alus-
asusetiksi yhden kampanjaseteistämme todella huippuedulliseen 15 € hintaan.  

Normaalihintaisen alusasusetin yläosa voi olla joko rintaliivi tai toppi kupilla, 
johon yhdistetään saman tuoteperheen pikkuhousu. Normaalihintaiseksi setiksi 
huomioidaan myös kahden Roxanne liivin yhteispaketti tai kupillinen body.

Kampanjasettiin voit valita saman tuoteperheen samanväriset pikkuhousut. Voit 
kuitenkin vaihtaa kampanjasetin pikkuhousumallin ja valita mieleisesi Cindy, 
Mirabel tai Christine pikkuhousumalleistamme.



Brianna

Brianna setti, fuksia-valkoinen
liivi + taihousu  / bokseri (OVH 80 €)

Camilla

Camilla setti, hopea / kulta
perustoppi + bokseri (OVH 67 €)

Christine 

Christine setti, petrooli / fuksia / viinirypäle / sininen
liivi push up -tuella + taihousu / midihousu / muotoiluhousu / muotoilubokseri (OVH 75 €)

Cecile setti, harmaa
liivi push up -tuella + midihousu / stringbokseri (OVH 74 €)

Cecile Cindy

Cindy setti, musta
geeli push up -liivi + hipsterbokseri / bokseri (OVH 70 €)

Cleopatra

Cleopatra setti, harmaa kuviollinen
push up -liivi + bokseri (OVH 71 €), toppi kupilla + bokseri (OVH 73 €)

Talvisesongin kampanjasetit:

Tarjoukset ovat henkilökohtaisia ja voimassa 16.1.2017 - 12.3.2017 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.
Näitä supersuosittuja kampanjatuotteita on rajoitetusti varastossa ja jokin koko on saattanut jo loppuakin. Tarkemmat kokovalikoimat 

talvisesonkitarjousten tuotteista saat jälleenmyyjältämme.



Donna setti, sininen
saumaton liivi push up -tuella + string / 
perusbokseri / korkea bokseri (OVH 75 €)

Donna

Jeanette setti, punainen
liivi / topattu liivi + taihousu / string (OVH 75,50 €)

Jeanette

Margot setti, harmaa kuviollinen
topattu liivi + midihousu (OVH 79 €)

Margot

Nelly setti, taupe
liivi + taihousu (OVH 78 €)

Nelly

Saana setti, musta
urheiluliivi / urheilupaita + caprileggins / 
urheiluleggins (OVH 67 €)

Saana

Stella setti, musta 
liivi + maxihousu / bokseri (OVH 78,50 €)

Stella

Tasmin setti, hopea-musta
push up -liivi + bokseri (OVH 79 €)

Tasmin


