
EVEN VILLIT VIIKOT; 1.12. – 6.1.
Menoa ja meininkiä on tarjolla, kun Eve villiintyy. Järjestä oma Evelace esittely tai tule 
vieraaksi kotiesittelyyn. Voit myös nauttia tarjouksista kotiputiikeissamme tai tilata villejä 
tarjouksia suoraan jälleenmyyjältäsi ympäri Suomea.

Sukkasillaan paketti
Miehellesi hauskat Manolo sukkabokserit ja sinulle 
säihkysääret kuviosukkiksilla. 

Rentouttavien unien yöasut
Mikrokuituinen yöasu antaa sinulle levolliset ja ihanat unet. 
Britta yöpaita, mokka, koot 36/38 40/42, 50 € (OVH 59 €)
Casandra pyjama, musta koot 36-42, sininen 36-40, 65 € (OVH 75,50 €)
Margarita yöpaita, violetti, koot 40-44, 45 € (OVH 55 €)

Parhaat paidat
Valitse kaksi tai kolme mieleistäsi Donna paitaa 
ja saat ne villiin hintaan.  

Donna perustoppi, luonnonvalkoinen koot 36-40 46, 
punainen 36-40 46-48, musta 36-38 46-48
Donna t-paita, luonnonvalkoinen koot 36-50, 
punainen 36-40, sininen 36-40, musta 36-50
2 paitaa 50 € (OVH 58 €)  
3 paitaa 60 € (OVH 87 €)

Manolo bokserin kaveriksi voit valita joko saapaskuvioiset 
Brighton tai kukkakuosiset Charlotte kuviosukka housut. 
40 € (OVH 52 €) 

Tarjoukset ovat henkilökohtaisia ja voimassa 1.12.2018 – 6.1.2019 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.



Järjestä oma Evelace esittely Even villeillä viikoilla 
1.12. – 6.1., niin Sinua odottaa kaikkien aikojen kovin 
super-VIP-etu: Saat esittelyssäsi vaihtaa yhden 30 % 
VIP-aletuotteen super-VIP-tuotteiksi; kaksi Donna 
t-paitaa villillä 65 % alennuksella; super-VIP-hinta 
sinulle vain 20 € (OVH 58 €).

Donna t-paita sujahtaa asustepaitana jakun, neuleen 
tai mekon alle. Hengittävyytensä ansiosta se on usko-
maton urheilupaita ja myös yöpaita. Vain mielikuvitus 
on rajana, milloin mikrokuituinen Donna t-paita on 
paras asusteesi. Väreinä musta, punainen, sininen ja 
luonnonvalkoinen.

Varaa pian esittelysi ja villiinny Even kanssa  
villeillä viikoilla.

Villi Super-VIP

Varastontyhjennysmyynti

-65 %

Villiinnyimme myös varaston puolella. Hyödynnä hilpeät poistomyyntihinnat varastoerämme 
tuotteista Even villeillä viikoilla.

Alec sininen 
bokseri, koot 46-48 58-60,  
19 € (OVH 29 €)

Anton tropiikin vihreä
bokseri, koot M XL,  
29 € (OVH 34 €)

Anette koralli
liivi, koot 75C 75D 85D 80-105E, 
39 € (OVH 49,50 €)  

Tasmin pronssi-musta 
push up -liivi, koot 65A 65B 70A, 
39 € (OVH 52 €)

Azzure sininen 
topattu liivi, koot 75B 80B 75C 70D 
80D 70E, 49 € (OVH 73,50 €)

Bella Venus mintunvihreä
topattu liivi, koot 75C 80B, 
49 € (OVH 60 €)

Donna luonnonvalkoinen
maxihousu, koot 48-50,  
15 € (OVH 22 €)

Roxanne 2 kpl, taupe ja turkoosi
topattu liivi, koot 70-80A 75-85B 75-90C 75-95D, 
49 € (OVH 75 €)

Emilia viininpunainen 
kaaritueton liivi, koot 80C 85C 110C 
85D 105D 110D 80E 85E 80F 85F,  
43 € (OVH 48 €)

Madonna musta-punainen
multi plus liivi, koot 75B 75D 75F 80B, 
43 € (OVH 53 €) 
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Tarjoukset ovat henkilökohtaisia ja voimassa 1.12.2018 – 6.1.2019 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

Ulla tuotteiden 
varaston tyhjennys
Myös Ulla villiintyi kanssamme ja laittoi 
Saksan varastolla tuulemaan. Ulla tarjous-
tuotteiden jäljellä olevat koot saat omalta 
jälleenmyyjältäsi. Koko valikoima on huike-
an monipuolinen.

Alice tumma helmi 
liivi, kupit DEFG, 99 € (OVH 129,50 €)
liivi, kupit HIKL, 109 € (OVH 136,50-139,50 €)
kontrollihousu, 69 € (OVH 87 €)
bokseri, 69 € (OVH 81 €)

Lucy valkoinen ja farkku
topattu liivi, kupit DEFGHIKL, 109 € (OVH 129 €)
midihousu, 49 € (OVH 55 €)
string, 49 € (OVH 55 €)

Tilda aprikoosi, fuksia, sininen ja taupe 
topattu liivi, kupit DEFGHI, 99 € (OVH 127-129 €) 
topattu liivi, kupit KL, 109 € (OVH 133 €)
bokseri, 49 € (OVH 59,50 €)

Marit vaalea roosa 
topattu liivi, kupit DEFG, 99 € (OVH 127 €)
topattu liivi, kupit HIKL, 109 € (OVH 129-133 €)
midihousu, 59 € (OVH 65 €)
string, 59 € (OVH 65 €)




