
Evelace 
talvisesonki  

15.1. – 28.2.2018
Talvisesongin aikana tarjolla on huikeita etuja. 

 Nyt kannattaa tulla sovittamaan tuotteita 

esittelyyn ja kotiputiikkiin ja ennen kaikkea  

järjestää oma Evelace esittely, niin  

hyödyt vielä enemmän.

Donna

Donna

Susanne

Super-VIP  
talvisesonkiesittelyssä
Järjestä oma Evelace talvisesonkiesittely, saat 
pehmoisen paidan superedullisella 45 % alennuksella.

Voit vaihtaa yhden esittelynjärjestäjän VIP-tuotteistasi  
(ale 30 %) nyt super-VIP-paidaksi 45 % alennuksella.
Lempipaidan voit valita kolmesta mallista:

Donna perustoppi EL21971 musta, punainen ja  
luonnonvalkoinen, super-VIP 17 € (OVH 31 €)

Donna t-paita EL21974 musta, punainen, sininen ja  
luonnonvalkoinen, super-VIP 21 € (OVH 39,50 €)

Susanne perustoppi V75896 musta, super-VIP 25 €  
(OVH 46 €)

Super
VIP

Super
VIP

Super
VIP

45%
Alennus

Tarjoukset ovat henkilökohtaisia ja voimassa 15.1. – 28.2.2018 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.



Talvisesonkitarjoukset

Ostaessasi itsellesi yhden normaalihintaisen 
rintaliivin, saat lisäksi ostaa kaksi erikoishintaista 
talvisesonkisettiämme huippu edullisesti. 
Normaalihintainen liivi voi myös olla body tai toppi 
kupilla eli jokin rintaliivikupillinen tuotteemme.

Sesonkisettiin voit valita mieleisesi rintaliivi- ja 
pikkuhousumallin samanvärisenä. Voit myös vaihtaa 
setin pikkuhousun mikrokuituiseksi Cindy bokseriksi. 
Tarjous on henkilökohtainen. Voit kuitenkin yhdistää 
omien sesonkisettien joukkoon Anna setin tyttärellesi.

Anna setti, musta,  
tarjous 29 € (OVH 44 €) 
tyttöjen saumaton liivi  
EL11303 + bokseri EL11313

Brianna setti fuksia-valkoinen, tarjous 49 € (OVH 80 €) 
liivi EL23900 + taihousu EL23910 / bokseri EL23913

Estelle setti musta-vaaleansininen, tarjous 49 € (OVH 82 €)
liivi EL24000 / topattu liivi EL24001 + midihousu EL24011 / 
bokseri EL24013

Madonna setti musta-punainen,  
tarjous 49 € (OVH 76,50/79,50 €)
saumaton liivi push up -tuella EL25305 / multi plus liivi 
EL25308 + taihousu EL25310 / midihousu EL25311 /  
bokseri EL25313

Donna toppisetti musta, punainen, sininen ja 
luonnonvalkoinen, tarjous 35 € (OVH 53/61,50 €)
perustoppi EL21971 / t-paita EL21974 + string EL21914 / 
perusbokseri EL21915 / korkea bokseri EL21919 

Nelly setti sininen ja oranssi, 
tarjous 49 € (OVH 78,50 €)
liivi DG11007 / taihousu 
DG11010

Martina setti luonnon valkoinen, 
tarjous 49 € (OVH 77,50 €)
topattu liivi DG821610 +  
bokseri DG821612

Donna setti punainen ja 
sininen, tarjous 49 €  
(OVH 75/78 €)
saumaton liivi push up -tuella 
EL21905 / multi plus liivi 
EL21908 + string EL21914 
/ perusbokseri EL21915 / 
korkea bokseri EL21919 

Cleopatra setti  
harmaa kuviollinen,  
tarjous 45 € (OVH 71/73 €) 
push up -liivi EL23301 /  
toppi kupilla EL23370  
+ bokseri EL23313

Tyttärellesi

Anna

Cleopatra

Brianna Estelle Donna

Madonna Donna

Donna

Nelly Martina

45 €
Sesonkisetit

49 €
Sesonkisetit

49 €
Sesonkisetit

49 €
Sesonkisetit

Tarjoukset ovat henkilökohtaisia ja voimassa 15.1. – 28.2.2018 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.



Tamiko Roxanne

Valerie

2+1
Sesonkisetti

Tamiko setti musta-nougat, tarjous 49 € (OVH 79 €)
push up -liivi DG910685 + midihousu DG910686 /  
string DG910687 

Valerie setti musta-nougat, 
tarjous 49 € (OVH 79 €)
liivi EL23700 / topattu liivi 
EL23701 + midihousu EL23711 / 
bokseri EL23713

Roxanne kahden liivin setti taupe+turkoosi,  
tarjous 59 € (OVH 97 €) 2 kpl topattu liivi EL24601 +  
1 kpl Cindy hipsterbokseri EL23213 / bokseri EL23215

49 €
Sesonkisetit

Tarjoukset ovat henkilökohtaisia ja voimassa 15.1. – 28.2.2018 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.


