Lahjaliivi kesäesittelynjärjestäjälle 1.6.–5.8.

Evelace kesätarjous 1.6.–5.8.

Järjestä oma Evelace esittely ja nappaa itsellesi kesäetuna
lahjaliivi kuudesta vaihtoehdosta. Lahjaliivi on sinun, kun:
• esittelynmyynti ilman VIP-tuotteita on vähintään 600 € tai
• esittelynmyynti ilman VIP-tuotteita on vähintään 450 € ja
esittelyssä sovitaan uusi Evelace esittely pidettäväksi
15.9. mennessä.

Voit valita kaksi alusasusettiäsi uskomattoman laajasta Evelace, Guy de France, Selmark
tai Ulla tuotemerkkien valikoimastamme. Alusasusetti sisältää rintaliivin tai kupillisen
topin ja samaan sarjaan kuuluvan pikkuhousun samanvärisenä.

Tämän lisäksi sinulla on voimassa normaalit Evelace
esittelyn VIP-edut.

Osta nyt kaksi normaalihintaista alusasusettiä, niin saat valita lahjaksi yhden setin
Evelacen suosituimmista alusasuistamme.

Toimi nopeasti ja
varaa oma kesäesittelysi jälleenmyyjältäsi ajalle
1.6. – 5.8.

Voit valita yhden kesälahjan seuraavista kuudesta liivimallista:
• Brianna liivi EL23900, fuksia-valkoinen
• Donna saumaton liivi push up -tuella EL21905, punainen
tai sininen
• Donna multi plus liivi EL21908, sininen
• Saaga saumaton liivi EL23500, nougat
• Saaga topattu liivi EL23501, nougat
• Saaga super push up -liivi EL23502, nougat tai musta

Brianna
EL23900

Donna
EL21905

Kahden normaalihintaisen setin ostajana saat huikeana kesäetuna valita yhden
alusasusetin kaupan päälle.
Lahjavalikoimasta löydät useita erityyppisiä rintaliivejä niihin kuuluvine housuineen.
Valitse mieleisesi lahjasetti näistä kuudesta alusasusetistä:

Brianna

Donna
EL21908

Donna

Lahjasetin
arvo

69 €

EL23500

Saaga
EL23501

74 €

Brianna setti, fuksia-valkoinen
liivi EL23900 + taihousu EL23910 /
bokseri EL23913

Cindy

Saaga

Lahjasetin
arvo

Saaga

Cindy setti, musta
saumaton liivi EL23200 / geeli push up -liivi
EL23202 / olkaimeton liivi EL23209 + hipsterbokseri EL23213 / bokseri EL23215

Donna Multi Plus setti, sininen
multi plus liivi EL21908 + string
EL21914 / perusbokseri EL21915 /
korkea bokseri EL21919

Donna
Lahjasetin
arvo

69 €

Lahjasetin
arvo

69 €

Donna saumaton setti, punainen tai sininen
saumaton liivi push up -tuella EL21905 +
string EL21914 / perusbokseri EL21915 /
korkea bokseri EL21919

EL23502

Tarjoukset ovat henkilökohtaisia ja voimassa 1.6.2018 - 5.8.2018 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

Tarjoukset ovat henkilökohtaisia ja voimassa 1.6.2018 - 5.8.2018 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

