
Synttäreiden Super-VIP-etuna liivi 
kaksilla housuilla puoleen hintaan

Järjestä Evelace esittely synttäriviikoillamme, saat  
vaihtaa yhden -30 % VIP-tuotteen Super-VIP-eduksi. 
Nyt yhden VIP-tuotteen sijaan saat kolme tuotetta, 
liivin kaksilla housuilla,  puoleen hintaan. Super-VIP- 
seteissä sinulla on kuusi liivivaihtoehtoa sarjaan  
kuuluvien samanväristen housujen kera. 

Brianna fuksia-valkoinen
liivi + 2 housua, super-VIP 49,50 € (OVH 99 €)

Estelle musta-vaaleansininen tai norsunluu-turkoosi
liivi tai topattu liivi push up -tuella + 2 housua,  
super-VIP 54,50 € (OVH 109 €)

Madonna musta-punainen
saumaton liivi push up -tuella + 2 housua,  
super-VIP 50 € (OVH 100 €)

Valerie musta-nougat
liivi tai topattu liivi push up -tuella + 2 housua,  
super-VIP 53 € (OVH 106 €)

Evelace synttäreiden Super-VIP

Koko perheen synttäritarjoukset23-vuotias Evelace juhlii 
1.10. – 11.11.2018

Koko perheelle synttärikivaa puoleen hintaan - juhlitaan yhdessä huikeat kuusi viikkoa. 

Tarjoukset ovat henkilökohtaisia ja voimassa 1.10.2018 - 11.11.2018 tai niin kauan kuin tuotteita riittää.Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.
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Naiselle tai tytölle: toinen  
alusasusetti puoleen hintaan

Kun ostat normaalihintaisen alusasusetin, 
rintaliivin + pikkuhousun, saat myös ostaa 
yhden synttärisetin puoleen hintaan. Synt-
tärisetin voit valita ihastuttavista alusasuis-
tamme. Liivimalleja on 12 erilaista synttäri-
seteissämme lukuisine housumalleineen.

Anna musta
tyttöjen saumaton liivi + bokseri,  
tarjous 22 € (OVH 44 €)

Brianna fuksia-valkoinen
liivi + taihousu / bokseri, 
tarjous 37 € (OVH 74 €)

Cindy musta
saumaton liivi / geeli push up -liivi / 
olkaimeton liivi + hipsterbokseri / bokseri, 
tarjous 34,50 € (OVH 69 €)
 
Donna punainen tai sininen
multi plus liivi / saumaton liivi push up 
-tuella + string / perusbokseri / korkea 
bokseri, tarjous 34,50 € (OVH 69 €)

Estelle musta-vaaleansininen tai norsun luu-
turkoosi
liivi / topattu liivi push up -tuella + 
midihousu / bokseri, tarjous 41 € (OVH 82 €)

Madonna musta-punainen
saumaton liivi push up -tuella + taihousu / 
midihousu / bokseri,  
tarjous 38,25 € (OVH 76,50 €)

Valerie musta-nougat
liivi / topattu liivi push up -tuella + 
midihousu / bokseri,  
tarjous 39,50 € (OVH 79 e)

 
Miehelle tai pojalle: toinen 
bokseri puoleen hintaan

Kun ostat normaalihintaisen miesten  
tai poikien alushousun, saat myös ostaa 
yhden miesten Alec tai poikien Alex  
bokserin puoleen hintaan.
 
Miesten ja poikien mallistomme on 
uskomattoman laaja ja erittäin pidetty: 
Alec, Alex, Anton, Fernando, Jaguaari, 
Kasper, Manolo ja synttärikuukauden 
uutuusbokserit Urban ja Urban junior.

Alex musta
poikien bokseri, tarjous 9,75 € (OVH 19,50 €)

Alec musta tai sininen
bokseri, tarjous 14,50 € (OVH 29 €)


