Evelace kesäsesonki 2017
1.6. – 6.8.

Brianna

Carola

Lahja kesäesittelynjärjestäjälle 1.6. - 6.8.2017
Järjestä oma Evelace esittely kesäsesonkiviikoillamme. Kun
esittelynmyynti ilman VIP-tuotteita on vähintään 600 €, saat
lahjaksi valita Brianna, Christine tai Donna liivin. Tämän lisäksi
sinulla on voimassa normaalit Evelace esittelyn VIP-edut.

Toimi nopeasti ja varaa oma kesäesittelysi
jälleenmyyjältäsi ajalle 1.6 - 6.8.

Voit valita yhden lahjaliivin seuraavista neljästä mallista:
Brianna liivi EL23900; väri fuksia-valkoinen
Christine liivi push up -tuella EL20005; värit petrooli, fuksia,
sininen tai viinirypäle
Donna saumaton liivi push up -tuella EL21905; värit punainen
tai sininen
Donna multi plus liivi EL21908; väri sininen

Brianna setti, fuksia-valkoinen
liivi EL23900 + taihousu EL23910 / bokseri EL23913 (lahjasetin arvo 80 €)

Carola setti, sini-valkoraidallinen tai fuksia-valkoraidallinen
saumaton liivi V96884 + taihousu (lahjasetin arvo 39,50 €)

Evelace kesäsesonkitarjous 1.6. - 6.8.2017
Osta nyt kaksi normaalihintaista alusasusettiä, niin saat valita lahjaksi yhden setin Evelacen suosituimmista alusasuistamme.
Kahteen alusasusettiisi Sinulla on valittavissa uskomattoman laaja valikoimamme Evelace, Guy de France, Selmark tai Ulla
mallistoja. Alusasusetti sisältää rintaliivin tai kupillisen topin ja samaan sarjaan kuuluvan pikkuhousun samanvärisenä.
Poikkeuksena on Saaga rintaliivi, sen voi yhdistää samanvärisen Laura pikkuhousun kanssa.

Donna
Donna setti, punainen tai sininen
saumaton liivi push up -tuella EL21905
+ string EL21914 / perusbokseri EL21915
/ korkea bokseri EL21919
(lahjasetin arvo 75 €)

Kahden normaalihintaisen setin ostajana saat kesäsesonkietuna valita yhden alusasusetin kaupan päälle.
Lahjasettivalikoimassa on kaksi kokokuppista toppaamatonta liiviä, yksi kevyesti topattu liivi, yksi geeli push up -liivi ja kolme
t-paitaliiviä niihin kuuluvine housuineen sekä lisäksi yksi saumaton toppaamaton nuorten alusasusetti. Valitse mieleisesi lahja
näistä kahdeksasta alusasusetistä:

Christine

Christine setti, petrooli, fuksia, sininen tai viinirypäle
liivi push up -tuella EL20005 + taihousu EL20010 /
midihousu EL20011 / bokseri EL20013
(lahjasetin arvo 75 €)

Tarjoukset ovat henkilökohtaisia ja voimassa 1.6.2017 - 6.8.2017 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

Donna

Valerie

Cindy

Donna Multi Plus setti, sininen
multi plus liivi EL21908 + string EL21914 /
perusbokseri EL21915 / korkea bokseri EL21919
(lahjasetin arvo 78 €)

Valerie setti, musta-nougat
liivi EL23700 / topattu liivi push up -tuella
EL23701 + midihousu EL23711 / bokseri EL23713
(lahjasetin arvo 79 €)

Cindy setti, musta
geeli push up -liivi EL23202
+ hipsterbokseri EL23213 / bokseri EL23215
(lahjasetin arvo 70 €)

