
Roxanne taupe + 
turkoosi (OVH 75 €)
topattu liivi 2 kpl 
EL24601

Kesä alkaa kääntyä syksyyn, joten 
nyt on hyvä aika hengähtää hetki 
ja tutustua rauhassa Evelacen 
pitsimallistoon. Pitsiviikoillamme 
voit hankkia kaksi erilaista pitsisettiä 
yhteishintaan vain 135 €. Setti sisältää 
samaa sarjaa ja väriä olevan liivin ja housun. Sinulla on 
uskomattomat 15 eri liivimallia lukuisine housuineen, 
joista valita kaksi mieleistäsi settiä. Roxanne sarjassa saat 
setin sijasta kaksi eri väristä liiviä. 

Pitsiviikkojen tarjoukset ovat henkilökohtaisia. Tarjoukset ovat voimassa 20.8. – 9.9.2018 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

Tasmin pronssi-
musta  
(OVH 79 €)
push up -liivi 
DG58045 +  
bokseri DG58047

Evelace Pitsiviikot  
34 – 36; 20.8. – 9.9.2018

Tiffany musta (OVH 84 €)
kaaritueton super push up -liivi 
EL26303 + bokseri EL26313

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

Tamiko terrakotta (OVH 79 €)
push up -liivi DG910685 + midihou-
su DG910686 / string DG910687

Estelle musta-vaaleansininen tai 
norsunluu-turkoosi (OVH 82 €)
liivi EL24000 / topattu liivi push 
up -tuella EL24001 + midihousu 
EL24011 / bokseri EL24013

Margarita violetti (OVH 73 €)
olkaimeton liivi EL23609 +  
bokseri EL23613

Christine luonnonvalkoinen  
(OVH 82 €)
liivi push up -tuella EL20005 + 
midihousu EL2001

Evelace on kotimainen naisten alusasu-, 
yöasu- ja muotoilutuotemallisto. Evelace 
on suunniteltu erityisesti suomalaisen naisen 
vartalontarpeet huomioon ottaen. Evelace tuotteet 
suunnitellaan Suomessa ja valmistetaan korkealaatuisista 
materiaaleista. Materiaaleina käytämme pehmeitä ja ihoa 
miellyttävästi hemmottelevia kankaita ja pitsejä.  Evelace 
tuotemerkki on Evelace Oy:n oma. Evelace Oy on palvellut 
Suomessa jo vuodesta 1995.

Anette koralli  
(OVH 76 €)
liivi DG76263 + 
midihousu DG76264

Brianna fuksia-
valkoinen (OVH 74 €)
liivi EL23900 +  
tai housu EL23910 / 
bokseri EL23913

Alyssa musta-violetti  
tai turkoosi-oranssi  
(OVH 83 €)
liivi EL24100 / push 
up liivi EL24102 + 
midihousu EL24111 / 
bokseri EL24113

Adele musta  
(OVH 79 €)
liivi EL25600 + bokseri 
EL25613

Pitsitarjous 

säästösi 
jopa 32 €

Kaksi 
settiä yht. 

135 €

säästösi 
jopa 32 €

Jos kiihkeässä pitsihurmassa setin oma housu pääsee loppumaan, voit vaihtaa setin housun pitsiseksi Brianna, Tiffany tai Valerie pikkuhousuksi.


