Talvisesonki 2019 14.1. – 10.3.

Talvisesongin aikana hemmottelemme sinua huimilla eduilla.
Vieraile Evelace esittelyssä, piipahda kotiputiikissa, tai tilaa huokeat tarjoustuotteet
suoraan omalta jälleenmyyjältäsi. Järjestäessäsi oman Evelace esittelyn
talvisesonkiviikoilla, luvassa on vielä enemmän etuja sinulle!

Talvisesonkilahja
esittelynjärjestäjälle
Järjestä oma Evelace talvisesonkiesittely. Kun esittelynmyynti ilman
VIP-tuotteita on vähintään 500 €, saat lahjaksi upean shapewear
tuotteen, kurvit silottavan Macarena muotoiluhousun. Valitse
väriksi musta tai nougat. Macarenan avulla kaikki päällysvaatteesi
istuvat sulokkaasti. Tämän ainutlaatuisen Macarenan voit saada
ainoastaan järjestämällä Evelace esittelyn.
Varaa pian oma esittelysi ajalle 14.1. – 10.3.

Macarena

Madonna

Talvisesonkitarjoukset
Tarjolla on alusasuherkkuja huikeilla alennuksilla,
niin paketteina, kuin yksittäisinäkin tuotteina.
Tule Evelace ostoksille ja nauti ihanan alusasun
tunnusta ihollasi.

Tarjouspaketti:
Liivi tuplahousuilla
Valitse seuraavista ihanuuksista yksi liivi /
toppi kupilla + kaksi samaan tuoteperheeseen
kuuluvaa mieleistäsi housua – huikeaan
pakettihintaan.
Mikäli valitsemasi tarjouspaketin housut
pääsevät loppumaan, voit vaihtaa tarjouspakettisi housut Cindy boksereiksi.

Tarjoukset ovat henkilökohtaisia ja voimassa 14.1. – 10.3.2019 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

Cindy

Cindy

Cindy

Brianna

Tarjouspaketti 80 €
Margarita violetti
- olkaimeton liivi + bokseri, 80 € (OVH 97 €)
Brianna fuksia-valkoinen
- liivi + taihousu / bokseri, 80 € (OVH 99 €)
Serena sininen kuviollinen
- topattu liivi + taihousu, 80 € (OVH 100,50 €)
Madonna musta-punainen
- saumaton liivi push up -tuella + taihousu /
midihousu / bokseri, 80 € (OVH 100 €)
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Tarjouspaketti 75 €

Cindy musta
- saumaton liivi + hipsterbokseri / bokseri, 75 € (OVH 91 €)
- geeli push up -liivi + hipsterbokseri / bokseri, 75 € (OVH 91 €)
- olkaimeton liivi + hipsterbokseri / bokseri, 75 € (OVH 91 €)
Cleopatra harmaa kuviollinen
- push up -liivi + bokseri, 75 € (OVH 95 €)
- toppi kupilla + bokseri, 75 € (OVH 95 €)
Cleopatra

Tarjouspaketti 85 €

Valerie

Adele

Adele musta
- liivi + bokseri, 85 € (OVH 105 €)
Valerie musta-nougat
- liivi + midihousu / bokseri, 85 € (OVH 106 €)
- topattu liivi push up -tuella + midihousu / bokseri,
85 € (OVH 106 €)
Tayna ruskea
- liivi + taihousu, 85 € (OVH 107 €)
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Talvisesongin
Ulla tarjoukset

Liivi
Alice, Marit,
Tilda liivi

Tule meille ja tee talvisesonkilöytöjä
Ulla alusasuista ja nappaa omasi edullisesti.

Alice housu

69 €
Alice tumma helmi
-liivi, 115 €
(OVH 129,50-139,50 €)
-kontrollihousu, 69 €
(OVH 87 €)
-bokseri, 69 €
(OVH 81 €)

Tilda housu

49 €

Marit housu

Tilda aprikoosi, fuksia, sininen ja taupe
- topattu liivi, 115 € (OVH 127-133 €)
- bokseri, 49 € (OVH 59,50 €)
Marit vaalea roosa
- topattu liivi, 115 € (OVH 127-133 €)
- midihousu, 59 € (OVH 65 €)
- string, 59 € (OVH 65 €)

59 €

